Prineste ho na naše zberné miesta a vymeňte ho za ocot.
My použitý olej premeníme na bionaftu!
Zberné miesta: Priamo v Leopoldove pred zberným dvorom
na Holubyho ulici, v termínoch:
Prvý zber 11.4.2018, od 15:00 do 17:30
Ďalšie termíny zberu vždy posledný piatok v mesiaci
(15:00-17:30):
- 25.5.2018
- 29.6.2018
- 27.7.2018

- 24.8.2018
- 28.9.2018
- 26.10.2018

- 23.11.2018
- 28.12.2018
- 25.1.2019

- 22.2.2019
- 29.3.2019
- 26.4.2019

Ďalšie zberné miesta (denný zber):
- Vrátnica Slovenských liehovarov a likérok a.s., Leopoldov
- Vrátnica Enviral a.s., Leopoldov
- Na všetkých zberných miestach Vám bude hneď po prijatí
oleja odovzdaná odmena vo forme octu
AKO ZBIERAŤ OLEJ?
- Môžete zbierať olej z vyprážania, fritovania, ale aj z olejových
nálevov (rybičky v konzerve, nakladané paradajky v oleji,
syr v oleji)
- Pozor – nezbierame motorový olej, ani živočíšne tuky (masť)
- Olej si postupne zlievajte do uzatvárateľnej plastovej fľaše.
Po naplnení fľaše ju odovzdajte na našich zberných miestach
- Olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín

Viac informácií o priaznivých dopadoch odovzdávania použitého oleja
sa môžete dozvedieť na: www.meroco.sk a na www.leopoldov.sk

PREČO ODOVZDÁVAŤ POUŽITÝ OLEJ?

- Olej spláchnutý do výlevky ohrozuje životné prostredie
a znečisťuje vodu (1 dcl oleja znečistí až 1000 l vody)
- Olej spláchnutý do výlevky upcháva potrubia a zvyšuje Vám
náklady na čistenie
- Olej vyliaty do kanalizácie láka hlodavce a upcháva potrubia
Za každý 1 liter použitého oleja
u nás dostanete 1 liter kuchynského 8% octu

AKO ODOVZDANÝ OLEJ VYUŽIJEME?

- Použitý kuchynský olej vieme v spoločnosti MEROCO a.s.
premeniť na biopalivo - bionaftu!
- Bionafta šetrí naše životné prostredie a pomáha udržiavať
motor Vášho auta v kondícii

NAČO VÁM BUDE OCOT?

- Pýtate sa, načo využijete ocot, ktorý dostanete od nás ako
odmenu? Napríklad na:
• čistenie vodného kameňa
• čistenie a odstránenie zápachu z práčky
• leštenie okien a zrkadiel
• odpudzovanie mravcov a vínnych mušiek
• prvú pomoc pri bodnutí hmyzom
• náhrada za leštidlo do umývačiek riadu
• prírodný herbicíd proti burine
• najmä na dochucovanie jedál, prípravu šalátov,
zaváranie potravín

