
Avfallshantering och återvinning 
 
På Stanley Black & Decker (SBD) är vårt engagemang för miljö och hållbarhet under hela vår produktlivscykel kärnan i 
vårt sätt att arbeta, särskilt när det gäller klimat, avfall och vatten. Under hela vår produktlivscykel – från produktdesign till 
produktanvändning och hantering av uttjänta produkter— måste alla i leveranskedjan spela sin roll. Kontrollera vilka 
bestämmelser som gäller i din kommun för krav på hantering av avfall och hjälp till att säkerställa att återvinningsbart 
material återanvänds eller återvinns genom att lämna på lämplig återvinningscentral. Att återvinna våra produkter och 
förpackningar så effektivt som möjligt hjälper till att skydda vår planets och våra barns framtid. 

Material från våra produkter och komponenter som batterier innehåller viktiga råvaror och bör även hanteras korrekt vid 
slutet av livslängden. Dessa kan lämnas till en återvinningscentral eller en deltagande återförsäljare. Drift- och 
säkerhetsinstruktioner ska endast kasseras när produkten som dessa refererar till inte längre används. 

Om tuber, flaskor eller patroner har fyllts med farliga eller giftiga ämnen (olja, fett, andra kemikalier) eller har kommit i 
kontakt med dem, måste dessa material kasseras separat. Kontrollera motsvarande bestämmelser för 
specialavfallshantering i din kommun.   

Nedan finns en översikt över de material som används hos Stanley Black & Decker, inklusive motsvarande materialkod 
och deras användningsområden. Materialkoden finns antingen direkt märkt på förpackningskomponenten, beskriven på 
ytterförpackningen eller förklaras nedan. Försök alltid att separera olika material som identifieras med en annan 
materialkod och minska volymen så mycket som möjligt; till exempel att vika ihop kartonger. 

Där det är rimligt möjligt, gör vi råvarukoderna tillgängliga för varje komponent du får när du köper en SBD-produkt. Dessa 
koder, och de grundläggande insamlingsvägarna som de bör följa, förklaras nedan. Denna information hjälper dig att följa 
dina lokala återvinningsriktlinjer och kassera dessa olika delar på lämpligt sätt. Användarmanualer innehåller ytterligare 
information om det bästa sättet att återvinna kompletta verktyg som har nått slutet av sin livslängd. 

Tyvärr är det inte alltid möjligt för oss att märka komponenter på ett sätt som är både lättläst och som inte innebär att 
mängden avfall som genereras ökar. I sådana fall har vi tillhandahållit ytterligare information på denna webbplats för att 
du ska kunna följa dina lokala återvinningsriktlinjer för avfallshantering för dessa omärkta delar. 

Symbolen som visas med materialkoden fungerar som ett exempel på dess utseende. Andra representationer, såsom 
pilar som omger en triangel eller icke-rundade kanter, är också möjliga. 

 

 

Symbol 
Materialkod 
förkortning - numrering 

Namn Exempel 

 
PET - 1 polyetentereftalat 

skum, bubbelplast, 
bandtejp 

 

PEHD - 2  
HDPE - 2 

högdensitetspolyeten rör, hinkar 

 
PVC - 3 polyvinylklorid 

bubbelplast, vinylfickor, 
tuber, hinkar, krympplast 

 

PELD - 4 
LDPE - 4 

lågdensitetspolyeten 

polypåsar, rör, hinkar, 
remmar, folier, 
krympplast (t.ex. runt 
batterier) 

 
PP - 5 polypropylen 

bubbelplast, brickor, 
tätningstejp på 
kartongen, plasthållare 
för produkter som säljs 
på hyllor 

 
PS - 6 polystyren insatser 

 

7 
(övrigt) 

All annan plast påsar, brickor, insatser 

 
ABS akrylnitrilbutadienstyren fyllningsbrickor 

PLASTELEMENT PLASTINSAMLING



 
PA polyamid (nylon) buntband 

omärkta delar - - 
buntband, band, 
skummaterial, remmar, 
resår, tejp 

 

 

Symbol 
Materialkod 
förkortning - numrering 

Namn Exempel 

 
PAP - 20 

korrugerad wellpapp 
(kartong) 

vikbara kartonger och formade 
presentförpackningar 

 
PAP - 21 

icke korrugerad 
wellpapp (papp) 

skin cards 

 
PAP - 22 papper 

instruktionsmanualer, 
broschyrer, tilläggsblad, 
bubbelplastkort, instickskort 

 

 

Symbol 
Materialkod 
förkortning - numrering 

Namn Exempel 

 
FE - 40 stål band, metallpallar 

 
ALU - 41 Aluminium metallburkar 

 

 

Symbol 
Materialkod 
förkortning - numrering 

Namn Exempel 

 
FOR - 50 trä träpall, lådor 

 
FOR - 51 kork  

 

 
Materialkod 
förkortning - numrering 

Namn Exempel 

TEX - 60 bomull hängande tråd på etiketter 

TEX - 61 jute  

C/* - 80 papper och diverse metaller  

C/* - 81 papper och plast bubbelplast  

C/* - 82 papper och fiberskiva/aluminium  

C/* - 83 papper och fiberskiva/plåt  

C/* - 84 papper och kartong/plast/aluminium  

C/* - 85 papper och fiberskiva/plast/aluminium/plåt  

C/* - 90 plast/aluminium  

C/* - 91 plast/plåt fixering av handverktyg 

C/* - 92 
plast/övriga metaller 

paketband med metallklämma, 
buntband av plast med 
metallförstärkning 

C/* - 95 glas/plast  

C/* - 96 glas/aluminium  

C/* - 97 glas/plåt  

C/* - 98 glas/övriga metaller  

Notera: * förkortning av huvudkomponenten 

PAPPERSELEMENT PAPPERSINSAMLING

MATERIALELEMENT ALUMINIUM eller METALLINSAMLING

TRÄELEMENT SEPARAT INSAMLING

KOMPOSITELEMENT BLANDAD/OSORTERAD AVFALLSINSAMLING




