የPaintCare ምርቶች
እነዚህ ምርትቶ ሲትገዙዋቸው ክፍያ ያላቸው ሲሆን በመጣያ
ቦታዎች ላይ ግን ነጻ ናቸው:

የባለ አደራነት መርኃግብር ጥቅም
ላይ ያልዋለን የቤት ቀለምን
ለማስተዳደር
እያንዳንዱዓመትወደ780 ጋሎን (2.95 ቢሊዮን
ሊትር) የሚሆንየቤትዲዛይንቅብየሚውልቀለምበአ
ሜሪካግዛትውስጥይሸጣሉ። ከመቶው ውስጥ 10
በመቶ ጥቅም ላይ እንደማይውል ወይም ተመልሶ
ለጥቅም ሊውል የሚችል እንደሚቀር ያውቃሉ?
የግዛቱ የቀለም ባለአደራ ሕግ የቀለም አምራች ኢንዱስትሪዎችን
የግድግዳ ዲዛይን ቀለም የሚውሉትን ተጠቃሚዎች ጥቅም
ላይ ካዋሉ በኃላ ለማስተዳደር በገንዘብ ዘላቂነት እና ለአከባቢ
ኃላፊነት የሚሰማውን መርኃግብርን እንዲሰሩ ይጠይቃል።
መርኃግብሩ ትክክለኛውን መጠን ቀለም ስለመግዛት
ማስተማርን፣ የተረፈውን ቀለም ለመጠቀም ጠቃሚ ምክሮችን
እና በግዛቱ ሁሉ ውስጥ መልሶ የመጠቀሚያ ቦታዎችን አመቺ
በሆነ ቦታ ላይ ማስቀመጥን ያካትታል።
የቀለም አምራቾች የቀለም እንክብካቤ ሰጪ (PaintCare)፣
ትርፋማ ያልሆኑ ድርጅቶችን፣ ከሚተገበሩት ሕጎች ጋር በግዛቶቹ
ሁሉ የቀለም ባለአደራነትን መርኃግብሮችን ለማስተዳደር
መስርቷል።

•	
የውስጥ ወይም የውጭ የስነ ሕንፃ ውበት መጠበቂያ
ቀለሞች፦ ላቴክስ፣ አክሪሊክ፣ በውሃ የሚበጠበጡ፣ አልኪድ፣
በዘይት የሚበጠበጡ፣ ኤናሜል (ድብልቅ ቀለሞችን ጨምሮ)
•	የዴክ ቀለሞች፣ የወለል ቀለሞች (ኤላስቶሜሪክን ጨምሮ)
•	ፕሪመርስ፣ የጣራ ቀለሞች፣ ገበር ቀለሞች
• የዝገት ማስወገጃ
•	ሼላክስ፣ ላከሮች፣ ቫርኒሾች፣ አሬታንስ (ነጠላ ክፍለ አካል)
•	ፀረ ውሃ ጣራ መከላከያ ኮንክሪት/የግንብ ሥራ/የእንጨት
ቀለሞች እና ትንኝና ተባይ ማራቂያዎች (ሬንጅ ወይም
በቢትሜን የሚበጠበጥ ያልሆነ)
•	 የብረት ቀለም፣ የዝገት መከላከያዎች
•	 የሣር እና የመስክ ቀለሞች

የሚያፈስ፣ ምልክት ያልተደረገበት እና ባዶ መያዛዎች፣ በመ
ቀበያ ቦታዎች ተቀባይነት የላቸውም።

የPaintCare ያልሆኑ ምርቶች
•	
የቀለም ማቅጠኛዎች፣ ሚኒራል ስፕሪትስ፣ ማዋሃጃዎች
•	ኤሮሶል ቀለሞች (ስፕሬይ ቆርቆሮዎች)
•	የመኪና እና የጀልባ ነክ ቀለሞች
•	አርት የሥነጥበብ ቀለሞች
•	ስንጥቅ መድፈኛ፣ አንጸባራቅያዎች፣ ማጣበቂያ፣ ማስቲቾች
•	የቀለም ተጨማሪዎች፣ ቀለም መልክ መቀየሪያዎች፣ ቀለም
መቀየሪዎች፣ ቫርኒሽ
•	የእንጨት ዕድሜ መጠበቂያ ኬሚካሎች (ጸረ ተባይ መርዝ የያዙ)
•	የጣራ ማጣበቂያ እና ጥገና
•	አስፋልት፣ ሬንጅ እና በቢትማን የሚበጠበጡ ተረፈ ምርቶች
•	ባለ2-ክፍለ አካል ቀለም መቀቢያዎች
•	የመርከብ ወለል አጽጂዎች
•	ትራፊክ እና የመንገድ ምልክት ቀለሞች

•	የኢንዱስትሪያዊ ጥገና (Industrial Maintenance (IM))
ቀለም ቅቦች
•	ኦርጂናል የመሣሪያ አምራች (Original Equipment
Manufacturer (OEM)) (የሱቅ መተግበሪያ) ቀለሞች እና
ማሳመሪያዎች

መልሶ ጥቅም ላይ ስለማዋል እና የቀለም እንክብካቤ ሰጪ
(PaintCare) ምርቶች ያልሆኑትን በትክክል ስለማስወገድ፣ እባክዎን
የእርስዎን የቆሻሻ ሰብሳቢን፣ በቅርብ ያለውን የአከባቢ የጤና ኤጄ
ንሲን፣ የቤተሰብ መርዛም ተረፈ ምርቶች ማስወገጃ መርኃግብርን
ወይም የማኅበረሰብ ሥራ መምሪያን ያናግሩ።

PaintCare ጋር

መልሶ መጠቀም

አሮጌ ቀለማትን የሚወስዱበት ቦታ

ቀለሙ ምን ይደረጋል?

የቀለም መልሶ ጥቅም ላይ ማዋያ ከቀለም እንክብካቤ
(PaintCare) በእያንዳንዱ ግዛት የቀለም ቅብ ኃላፊነትን
መወጣት ሕግን በመጠቀም የቀለም መጣያ ቦታዎች አገልግሎት
እናስቀምጣለን። በአቅራቢያዎ ያለውን የቀለም መጣያ ቦታዎችን
ለማግኘት፣ የቀለም እንክብካቤ (PaintCare) መሳሪያን በ www.
paintcare.org ላይ መፈለግ ወይም በቀጥታ መስመር ላይ
በ(855) 724-6809 ላይ ይደውሉ።

የቀለም እንክብካቤ (PaintCare) የተረፍዎት ቀለም መልሶ
ጥቅም ላይ ከሚውለው ቀለም ጋር መልሶ መዋሀዱን ያረጋግጣል፤
እንደ ነዳጅ ይጠቀማል፤ ሌሎች ምርቶችን ይሰራባቸዋል ወይም
በትክክል ይቀብራቸዋል።

እንዴት መልሶ ጥቅም ላይ ይውላል
የቀለም እንክብካቤ (PaintCare) ቦታዎች ሁሉንም የታወቁ የአሮጌ
ቤቶችን ቀለም፣ ጠብታ እና ቫሪኒሽ — 20 ዓመታት ዕድሜ እንኳን
ቢኖራቸው ይቀበላል! መያዣዎቹ አምስትጋሎን (18.93 ሊትር) ወይ
ምጥቂትመሆንያለባቸውሲሆን፣ጥቂትየሆኑየቀለምዓይነቶችተቀባ
ይነትያገኛል። ምን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል እንደሚችሉ ዝርዝር
ለማየት በማስዋቢያው ጀርባ ላይ ይመልከቱ።
ሁሉንየቀለምእንክብካቤ (PaintCare)
መጣያቦታዎችበእያንዳንዱበሚመጡበትጊዜ አምስትጋሎን
(18.93 ሊትር) ቀለምይቀበላል። አንዳንድ ቦታዎች ተጨማሪም
ይቀበላሉ። እባክዎትን እርስዎ መልሶ ጥቅም ላይ እንዲውል
የሚፈልጉት የቀለም መጠን መቀበል እንደሚችሉ ለማረጋገጥ
አስቀድመው ለቦታዎቹ ይደውሉ።
ሁሉም የቀለም ዕቃዎችን ሊድ እንዳላቸው እና በሠራሹ
ምልክት መደረጉን ያረጋግጡ፤ እና በእርስዎ ተሽከርካሪ ደኅንነቱ
በተጠበቀበት ሁኔታ ያውርዱት። በመደበኛ የሥራ ሰዓታቸው ጊዜ
ወደ መጣያ ቦታዎች ይውሰዱዋቸው። እኛ ከዚያ እንወስደዋለን።

ፕሮግራሙን መጠቀም የሚችለው
ማን ነው?
ከቤታቸው ቀለምን የሚያመጡ ሰዎች በርካታ ላቴክስ ወይም
በቀለም የሚበጠበጥ ቀለም ቦታው ለመቀበል ፈቃደኛ እንደሆነ
ማምጣት ይችላሉ።
ሥራዎች (የኮንትራክተሮች ቅብ እና ሌሎችን) በአንድ ውስንነት
ይህን መርኃግብር መጠቀም ይችላሉ። የእርስዎ ሥራ በየወሩ
መርዛማ የሆኑ ተረፈ ምርቶችን ከ220 ፓውንድ(99.79 ኪ.ግ)
በላይ (ከ20-30 ጋሎን)(75.71-113.56 ሊትር) በላይ የሚያመርት
ከሆነ፣ ለላቴክስ ቀለምዎት ብቻ የመጣያ ቦታውን መጠቀም
ይችላሉ ነገር ግን በዘይት የሚበጠበጠውን ቀለም አያካትትም።
ስለዚህ ውስንነት ይበልጥ ለማወቅ የቀለም እንብካቤን
(PaintCare) ያግኙ።

የPaintCare ማዕከል ክፍያ
የቀለም እንክብካቤ (PaintCare) በግዛቱ ውስጥ በሚሸጡት
በእያንዳንዱ የቀለም ቆርቆሮ በቀለም አምራቾች በሚከፈልው
ክፍያ ይደገፋል። አምራቾች ክፍያዎቹን ወደ ችርቻሮ ሻጮች፣
የቀለሙን ዋጋ ወደሚተግብሩ ያስተላልፉሉ። መጋዘኖች
በተቀባዮቻቸው ላይ ማሳየት ወይም አለማሳየት መምረጥ
ይችላል። ክፍያው ከ $0.35 እስከ $1.99 ይደርሳል። ክፍያው
በቀለም መያዣው መጠንና እና እንደ የክፍለ ግዛቱ ይለያያል።
$0.35 - $0.49:	ትናንሽ መያዣዎች
(ለምሳሌ፥ ፓይንትና ኳርት)
$0.75 - $0.99:	መካከላኛ ማጠራቀሚያዎች
(ለምሳሌ፥ ኣንድ ጋሎን)
$1.60 - $1.99:	ትላልቅ ማጠራቀሚያዎች
(ኣብነት፥ እስከ ኣምስት ጋሎን)

ትልቅ የሆነ መጠንን ማንሳት
በሥራቦታዎችወይምከቤትተመልሶጥቅምላይመ
ዋልየሚችልቢያንስ200 ጋሎን (757.08 ሊትር)
ቀለምካለዎት፣በነጻለሚያነሳልዎትአገልግሎትይጠይቁ። ለበለጠ
ዝርዝር ወይም ቀጠሮ ለመጠየቅ እባክዎትን ይደውሉ።

በባንክ አይጠራቀምም
ክፍያው በባንክ አይጠራቀምም - የግዢው ዋጋ አካል ነው።
ክፍያዎቹ መርኃግብሩን፣መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል፣
ለሕዝብ ትምህርት ቤት፣ ለሠራተኞ እና ለሌሎች ወጪን
ለማስካሄድ ዋጋዉን ለመክፈል የሚጠቅሙ ናቸው።

ያግኙን
የበለጠ ለማወቅ ወይም የመጣያ ቦታዎቹን ለማግኘት፣
እባክዎትን www.paintcare.org ድኅረገጽን ይጎብኙ
ወይም ወደ (855) 724-6809 ላይ ይደውሉ።

XX-BRAM-1017 Amharic

