
Használati és kezelési útmutató

Köszönjük, hogy az Ecocateringet választotta. Az Ecocatering olyan környezettudatos, tiszta megoldások
gyűjtőhelye, melyek segítenek abban, hogy a különféle italok és ételek tálalása, kínálása, elvitele során ne
keletkezzen felesleges hulladék.
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a termékeinkre vonatkozó fő tudnivalókról, hogy azokat
biztonságosan, felelősen és saját és vendégei megelégedésére tudja használni.

Alapanyag:

Termékeink növényi alapanyagból készülnek, amelyek előállítása a fosszilis műanyaghoz képest kevesebb
erőforrást igényel, életciklusuk során alacsonyabb a karbon lábnyomuk, használat után pedig iparilag
komposztálhatók.

Felhasznált alapanyagok:

- papír, karton
- fa
- PLA (politejsav, amely kukoricából készül)
- bagasse (cukornádfeldolgozás mellékterméke)
- búzakorpa

A termék pontos összetételét a webshop termékoldalán minden esetben feltüntetjük.

Tárolás:

Termékeinkre általánosságban igaz, hogy száraz, közvetlen hőforrástól és napfénytől védett helyen
tárolandók. PLA termékeinknél különösen figyelni kell arra, hogy a tárolás 40 °C-nál hűvösebb, közvetlen
napfénytől védett és 80%-nál kisebb relatív páratartalmú helyen történjen. A termékeket javasoljuk egy
éven belül felhasználni.

Használat:

Termékeink rendeltetésüknél fogva egyszer használatos eszközök, élelmiszer csomagolására szolgálnak.
Ne használja más célra, vagy sérülten. Használat után gondoskodni kell a megfelelő hulladékelhelyezésről.



Hulladékelhelyezés

Minden termékünk komposztálható, ez azonban nem jelenti azt, hogy a házi komposztba lehet dobni őket!
Azon termékeinknél, amelyek házilag is komposztálhatók, ezt a termékleírásnál külön feltüntetjük.
Ilyen termékek a búzakorpa-terítékek: ezek otthoni körülmények között is komposztálódnak, tehát keverd
őket a házi komposztod közé. Ugyanígy házilag komposztálhatóak a Vegware szemeteszsákok, azonban
az, hogy ténylegesen dobhatod-e a komposzthalomra, attól függ, hogy mit dobtál bele.
A papírtermékek csak tiszta állapotban dobhatók szelektív papírgyűjtőbe; az étellel szennyezett részt el kell
távolítani és az ipari komposztálásra kerülő biológiai hulladék gyűjtőbe, ennek hiányában a kommunális
hulladék közé kell helyezni.
A PLA és cukornád alapanyagú termékek csak iparilag komposztálhatók. Sajnos Magyarországon
rendszerszinten még nem megoldott a biológiai hulladék szelektív gyűjtése, bár budapesti partnereink már
megrendelhetik rajtunk keresztül a termékeink használat utáni visszagyűjtését.
Amennyiben ez a lehetőség nem áll rendelkezésre, a kommunális hulladékba kell dobni a használt
termékeket.

Kérdése van? Keressen alábbi elérhetőségünkön:

Ecocatering Kft
Cím: 2113 Erdőkertes, Rét u.11.
E-mail: webshop@ecocatering.hu
Weboldal: www.ecocatering.hu

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége (H-P: 8.30 - 16.30):
+36 30 159 2660

https://www.ecocatering.hu/komposztalas
https://www.ecocatering.hu/

