O que É o Programa
de Manuseio de Tinta
de Connecticut?
Mais de 700 milhões de galões (2,65 bilhões de
litros) de tinta arquitetônica são vendidos nos
EUA todos os anos e estima-se que cerca de
10 porcento não é utilizado e está disponível
para reciclagem.
Até agora, sobras de tinta não utilizadas (após
o consumo) tem sido geralmente gerenciadas
através de programas operados e pagos por
agências locais e agências do governo estadual.
Iniciando-se em Julho de 2013, uma lei de
Connecticut requer que a indústria de tintas
e revestimentos desenvolva uma solução
financeira e ambientalmente sustentável
para gerenciar tintas arquitetônicas pósconsumo. Sob este novo programa, a
indústria de tintas vai tornar a reciclagem
de tinta mais conveniente criando locais de
coleta através de todo o estado, aonde os
consumidores podem deixar as suas tintas.
A PaintCare vai também conduzir a
divulgação e educação sobre como comprar
as quantidades certas e utilizar as sobras
de tinta.

Produtos do Programa
Estes produtos são taxados e aceitos nos locais de coleta:

• Tintas arquitetônicas de interior e exterior:
Latex, acrílico, a base de água, alquídicos, 		
a ase de óleo, esmalte (incluindo
revestimentos texturizados)
• Revestimentos de cobertura, pinturas de 		
piso (incluindo elastoméricos)
• Primers, selantes, revestimento-base
• Texturas
• Goma-lacas, lacas, vernizes, uretanos
(de um só componente)
• Selantes e repelentes a prova d'água para 		
concreto/alvenaria/madeira (que não sejam
a base de alcatrão ou betume)
• Revestimentos metálicos, prevenção
de ferrugem
• Pinturas de quadras e gramados

Produtos não incluídos
no Programa

• Thinners para tintas, aquaráz, solventes
• Tintas em aerossol (lspray em latas)
• Tinturas marítimas e automotivas
• Pinturas para arte e artesanato
• Misturas para vedação, epoxi, colas, adesivos
• Aditivos de pinturas, colorantes, pigmentos,
resinas
• Preservativos para madeira (contendo pesticida)
• Produtos para vedação e reparos em telhados
• Produtos baseados em alcatrão e betume
• Revestimentos de 2 componentes
• Produtos de limpeza de coberturas
• Pinturas para estradas e sinalização de tráfego
• Revestimentos de Manutenção Industrial (MI)
• Tintas e acabamentos tipo Equipamentos 		
Originais do Fabricante (OEM) (utilizados 		
em oficinas)
Nota: Embala gens vazando, vazias ou sem rótulo
		
não serão aceitos nos locais de coleta.
Para maiores informações sobre como reciclar e
descartar produtos que não sejam parte do
programa, por favor entre em contato com a sua
empresa de remoção de lixo, agência local de saúde
ambiental, programa de lixo contaminado
ou departamento de serviços públicos.

Recicle com
PaintCare
Sobre o Programa de Connecticut

O que é a PaintCare?
A PaintCare é uma organização sem fins lucrativos
tipo 501(c)(3) estabelecida pela Associação
Americana de Revestimentos para adotar
programas estaduais obrigatórios de manuseio
de tintas, em nome de fabricantes de tintas nos
estados que adotam leis de manuseio de tintas.
Atualmente a PaintCare está conduzindo ou
preparando-se para adotar programas na
Califórnia, Connecticut, Oregon e Rhode Island.

Novos Locais
de Coleta
A PaintCare vai estabelecer locais de coleta
em lojas varejistas, programas estaduais de lixo
doméstico contaminado, estações de transferência
e outras localidades em todo o estado de
Connecticut. Locais de coleta da PaintCare
vão aceitar tintas latéx (e outros produtos a base
de água deste programa) de todos os residentes e
empresas, e produtos a base de óleo de todos
os residentes e da maioria das empresas. Para
encontrar um local próximo a você, visite
www.paintcare.org ou ligue para (855) 724-6809.

Reciclando Tintas
Novas e Velhas

Quais Produtos
Estão Incluídos?

A PaintCare vai assegurar que sua tinta seja
reciclada ou devidamente descartada em
estabelecimentos de processamento de tinta
autorizados pelo estado. Você pode deixar
tintas novas e velhas, mesmo que tenham mais
de 20 anos!

Tintas arquitetônicas (“Produtos do Programa”)
são definidas como revestimentos arquitetônicos
internos e externos vendidos em embalagens de
5 galões (19 litros) ou menos. Eles não incluem
aerosol, equipamento industrial original, ou
revestimentos especiais.

Financiamento
e Taxas

(Veja o painel atrás para exemplos de produtos fazem e
não fazem parte do programa.)

O programa é financiado por uma taxa que os
fabricantes de tinta pagam para a PaintCare para
cada contâiner de tinta arquitetônica vendida
em Connecticut. Os fabricantes repassam a taxa
aos distribuidores e varejistas, os quais incluem
a taxa no preço de compra da tinta. As taxas são
em relação ao tamanho do contâiner como segue:
Meio pint (quarto de litro)
ou menos

$ 0.00

Mais de meio pint (um quarto de
litro) até menos de 1 galão (4 litros)

$ 0.35

1 galão (4 litros)

$ 0.75

Mais de 1 galão (4 litros) até
5 galões (19 litros)

$ 1.60

As lojas varejistas decidir se querem ou não
mostrar as discriminar as taxas nos recibos
de venda.
A taxa não é um depósito — você não recebe de
volta quando deixar a tinta para reciclagem.

Para maiores detalhes, por favor
visite www.paintcare.org ou
ligue para (855) 724-6909.

Quem pode usar
o Programa?
Além dos residentes, este programa é disponível
para pintores profissionais, construtores e outras
empresas com uma restricão: Se a sua empresa
produz mais de 26 galões (98 litros) de lixo
contaminado por mês, você poderá usar os locais
de coleta somente para suas tintas latéx e não
para tintas a óleo. Para se informar mais sobre
a restrição de 26 galões (98 litros), entre em
contato com a PaintCare ou com o Departamento
de Energia e Proteção Ambiental de Connecticut.

Limites nas
Quantidades nos
Locais de Coleta
Locais de coleta podem estabelecer limites nas
quantidades de produtos aceitos. Geralmente,
os limites nas pequenas lojas serão menores do
que nas grandes lojas. Por favor avise o local com
antecedência se você tem mais do que 5 galões
(19 litros).

