محصوالت PaintCare

موقع خرید این محصوالت باید تعرفه ای بپردازید و به رایگان در مراکز
تحویل پذیرفته می شوند:

برنامه نظارت بر رنگ های
بی استفاده خانگی
هر سال حدود  780میلیون گالن ( 2953میلیون لیرت)
رنگ ساختامنی در آمریکا به فروش می رسد .آیا می دانستید
حدود  10درصد آنها بی استفاده می ماند و می توان آنها را
بازیافت کرد؟
قانون نظارت بر رنگ ایالتی ،صنایع تولید رنگ را ملزم می سازد تا یک
برنامه دارای توجیه مالی و واجد خصوصیات مسئولیت پذیری از لحاظ
محیط زیست برای کنرتل رنگ های ساختامنی بی استفاده که در اختیار
مرصف کنندگان است تدوین منایند.
این برنامه شامل آموزش درباره خرید مقدار صحیح رنگ ،نکاتی درباره
استفاده از رنگ باقیامنده و آماده ساخنت مراکز مناسبی برای بازیافت
در رسارس ایالت می باشد.
تولیدکنندگان رنگ  PaintCareرا تأسیس کرده اند که یک سازمان
غیرانتفاعی است و برنامه های نظارت بر رنگ در ایالت ها را با در نظر
گرفنت قوانین مربوطه اجراء می کند.

•	رنگ های داخلی و بیرونی ساختامنی :التکس ،آکریلیک ،پایه آب،
آلکید ،پایه روغن ،لعاب (شامل پوشش های طرح دار)
•	پوشش دک ،رنگ کف (شامل انواع االستومرتیک)
•
	آسرتها ،سیلرها ،پوشش های زیرین
•
	جالها
•
	الک شیشه ای ،الک الکل ،روغن جال ،اورتان (تک مؤلفه ای)
•
	سیلرهای ضدآب کردن بتون/مصالح سنگی/چوب و دفع کننده ها
(غیر پایه قیری)
•
	پوشش های فلزات ،ضدزنگ ها
•
	رنگ های زمین و چمن
ظروف نشتی دار ،بدون برچسب و خالی در مراکز تحویل پذیرفته منی شوند.

محصوالت غیر PaintCare

•	تیرنها ،تربانتین ها ،حالل ها
•	رنگ های آئروسل (قوطی اسپری)
•	رنگ های خودرو و دریایی
•	رنگ های هرنی و کاردستی
•	درزگیرها ،اپوکسی ها ،چسب ها ،مواد چسبنده
•	افزودنی های رنگ ،رنگ دهنده ها ،تینت ها ،رزین ها
•	محافظ های چوب (محتوی حرشه کش)
•	وصله و تعمیر سقف
•	محصوالت پایه آسفالت و قیر
•	پوشش های  2مؤلفه ای
•	متیزکننده های دک
•	رنگ های ترافیکی و عالمت های جاده ای
•
	پوشش های نگهداری صنعتی ()IM
•
	رنگ ها و فینیش های سازندگان اصلی تجهیزات ()OEM
(مرصف کارگاهی)
جهت کسب اطالعات بیشرت درباره بازیافت و دور انداخنت اصولی
محصوالت غیر  PaintCareبا رشکت حمل زباله ،سازمان محلی بهداشت
محیط زیست ،برنامه زباله های خطرناک خانگی یا سازمان امور عمرانی
عمومی متاس بگیرید.

بابازیافت

PaintCare

مراکز تحویل رنگ های کهنه

با رنگ چه کاری انجام می شود؟

بازیافت رنگ با  PaintCareبسیار آسان است .ما مراکز برای تحویل
رنگ در رسارس ایالت های دارای قوانین نظارت بر رنگ ایجاد کرده ایم.
برای یافنت نزدیک ترین مرکز تحویل از ابزار جستجوی  PaintCareدر
 www.paintcare.orgاستفاده کرده و یا با تلفن مخصوص
 ( 855) 724-6809متاس بگیرید.

 PaintCareاطمینان حاصل خواهد کرد که باقیامنده رنگ شام با رنگ
بازیافتی مخلوط می شود ،بعنوان سوخت استفاده شده ،با آن محصوالت
دیگر تهیه شده و یا بطور اصولی دفع می شود.

نحوه بازیافت
مراکز  PaintCareمتام انواع رنگ های کهنه خانگی ،جالها و روغن
های جال را می پذیرند — حتی اگر  20سال از عمر آنها گذشته باشد!
ظروف باید پنج گالن ( 18.93لیرت) یا کوچکرت باشند و برخی انواع
خاص رنگ نیز پذیرفته منی شوند .برای مشاهده فهرست اقالمی که
می توانید بازیافت کنید به پشت صفحه رجوع کنید.
متام مراکز تحویل  PaintCareدر هر نوبت مراجعه تا سقف پنج گالن
( 18.93لیرت) رنگ را می پذیرند .برخی مراکز حجم بیشرتی می پذیرند.
لطفاً از قبل با آنها متاس بگیرید تا ببینید مقدار رنگی که می خواهید
بازیافت کنید را می پذیرند یا خیر.
مطمنئ شوید متام ظروف رنگ دارای درپوش و برچسب های اصلی
باشند و سپس آنها را با رعایت احتیاط و ایمنی در خودروی خود قرار
دهید .آنها را در طول ساعات کاری مرکز تحویل به آنجا بربید .بقیه کار
را به ما محول کنید.

چه کسانی می توانند از برنامه استفاده کنند؟
اشخاص که از خانه های خود رنگ می آورند می توانند تا سقف پذیرش
مرکز تحویل ،رنگ های التکس یا پایه روغن بیاورند.
صاحبان کسب و کار (پیامنکاران نقاشی و غیره) می توانند با رعایت یک
محدودیت از این برنامه استفاده کنند :اگر کسب و کار شام بیش از 220
پوند ( 99.79کیلوگرم) (حدود  30 - 20گالن =  113.56 - 75.71لیرت)
ضایعات خطرناک در ماه تولید می کند ،می توانید از مراکز تحویل فقط
برای رنگ های التکس استفاده کنید نه رنگ های پایه روغن .برای کسب
اطالعات بیشرت درباره این محدودیت با  PaintCareمتاس بگیرید.

تعرفه PaintCare

بودجه  PaintCareاز محل تعرفه ای تأمین می شود که تولیدکنندگان
رنگ برای هر قوطی رنگی که در ایالت به فروش می رسد پرداخت می
کنند .تولیدکنندگان این تعرفه را از فروشندگان مطالبه می کنند و آنها نیز
تعرفه مذکور را در قیمت رنگ منظور می کنند .فروشگاه در نشان دادن
یا نشان ندادن این تعرفه در رسیدهای خود مختارند .تعرفه می تواند
بسته به اندازه ظرف و ایالت از  35سنت تا  1.99$باشد.
	:0.49 - 0.35 $ظروف کوچک
(مانند ربعی و پاینت)
	:0.99 - 0.75 $ظروف متوسط
(مانند  1گالن =  3.78لیرت)
	:1.99 - 1.60 $اندازه های بزرگرت تا  5گالن

مراجعه جهت تحویل گرفنت حجم های زیاد

اگر در خانه یا کسب و کار خود حداقل  200گالن ( 757.08لیرت) رنگ برای
بازیافت دارید ،درباره خدمات رایگان تحویل گرفنت ما سؤال کنید .جهت
کسب اطالعات بیشرت با درخواست قرار مالقات متاس بگیرید.

این ودیعه نیست

نباید تصور کنید که این تعرفه بعنوان ودیعه در نظر گرفته
می شود — چون بخشی از قیمت خرید است .این تعرفه ها برای
تأمین مخارج اجرای برنامه :بازیافت ،آموزش عمومی ،کارکنان و سایر
مخارج استفاده می شوند.

متاس با ما

برای کسب اطالعات بیشرت یا یافنت مراکز تحویل به
 www.paintcare.orgمراجعه کرده یا با شامره
 (855) 724-6809متاس بگیرید.
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