Produkty PaintCare
Poniższe produkty objęto opłatą przy sprzedaży
i są one przyjmowane bezpłatnie w punktach odbioru:

Program odpowiedzialnego
gospodarowania
niewykorzystanymi farbami
do wnętrz i elewacji
Każdego roku w Stanach Zjednoczonych
sprzedaje się około 780 milionów galonów
(2.95 miliard l) farb architektonicznych.
Czy wiesz, że około 10 procent z tego
pozostaje niewykorzystane i jest dostępne
do recyklingu?
Stanowa ustawa o gospodarowaniu farbami
wymaga, aby branża produkcji farb opracowała
zrównoważony finansowo i odpowiedzialny
ze względów środowiskowych program
gospodarowania pokonsumenckimi farbami
budowlanymi.
Program obejmuje edukację na temat kupowania
odpowiedniej ilości farby, wskazówki dotyczące
wykorzystania pozostałej farby i tworzenia
dogodnych punktów recyklingu w całym stanie.
Producenci farb założyli organizację typu nonprofit
o nazwie PaintCare, która prowadzi programy
odpowiedzialnego gospodarowania farbami
w stanach, w których obowiązują stosowne przepisy.

•	Farby dla budownictwa do wnętrz i elewacji: farby
lateksowe, akrylowe, wodne, alkidowe, olejne, lakiery
(w tym powłoki fakturowane)
•	Powłoki na werandy, farby podłogowe
(w tym elastomerowe)
•	
Farba podkładowa, impregnaty, powłoki gruntowe
•	
Bejce
•	
Farby żywicowe, lakiery, powłoki uretanowe
(jednoskładnikowe)
•	
Impregnaty betonu/murów/do drewna i środki
odstraszające owady (inne niż smolne lub
bitumiczne)
•	
Powłoki do metalu, środki przeciwrdzewne
•	
Barwniki do boisk i trawników

Nieszczelne, nieoznaczone i puste pojemniki nie
będą przyjmowane w punktach zbiórki.

P
 rodukty nieobjęte
programem PaintCare
•	Rozcieńczalniki do farb, benzyna lakowa,
rozpuszczalniki
•	Farby rozpylane (spray w puszkach)
•	Farby samochodowe i do jednostek pływających
•	Farby artystyczne i do rękodzieła
•	Masy uszczelniające, epoksydowe, kleje, spoiwa
•	Dodatki do farb, pigmenty, barwniki i żywice
•	Środki konserwujące drewno (zawierające
pestycydy)
•	Łaty i zestawy do naprawy dachów
•	Produkty na bazie asfaltu, smoły i bitumiczne
•	Powłoki dwuskładnikowe
•	Środki do czyszczenia werand
•	Farby do oznakowania drogowego i nawierzchni
•	
Powłoki do konserwacji w sektorze
przemysłowym (IM)
•	
Farby i materiały wykończeniowe producentów
oryginalnych urządzeń (ang. Original Equipment
Manufacturer – OEM) (do nakładania warsztatowego)
Informacje na temat recyklingu i odpowiedniej utylizacji
produktów innych niż PaintCare można uzyskać kontaktując
się z odbiorcą śmieci i odpadów, lokalnym urzędem ds.
ochrony środowiska, programem ds. niebezpiecznych
odpadów gospodarczych lub zakładem robót publicznych.

Odzyskuj
surowce wtórne
razem z PaintCare

Miejsca, gdzie można oddać
stare farby
Dzięki PaintCare recykling farb jest wygodniejszy. Założyliśmy
punkty zbiórki farb w stanach, w których obowiązują przepisy
o odpowiedzialnym gospodarowaniu farbami. Aby znaleźć
najbliższy punkt zbiórki, skorzystaj z narzędzia wyszukiwania
PaintCare dostępnego pod adresem www.paintcare.org lub
zadzwoń pod numer (855) 724-6809.

Jak przeprowadzić recykling
Punkty zbiórki PaintCare przyjmują wszystkie marki starych
farb do lokali mieszkalnych, bejc i lakierów — nawet jeśli
mają 20 lat! Pojemniki muszą mieć pojemność pięciu
galonów (18,93 l) lub mniejszą, przy czym kilku rodzajów
farb nie przyjmuje się. Na tylnym panelu podano listę
produktów, które można poddać recyklingowi.
Wszystkie punkty zbiórki PaintCare przyjmują do pięciu
galonów (18,93 l) farby podczas jednej wizyty. Niektóre
punkty przyjmują większe ilości. Warto zadzwonić
wcześniej do punktu zbiórki, aby upewnić się, że może on
przyjąć ilość farby, jaką zamierzamy oddać do recyklingu.
Należy sprawdzić, czy wszystkie pojemniki z farbami mają
pokrywki i oryginalne etykiety, po czym bezpiecznie umieścić
je w swoim pojeździe. Należy zawieźć je do punktu zbiórki
w trakcie zwykłych godzin pracy. Odbierzemy je stamtąd.

Co dalej dzieje się z farbą?
PaintCare dopilnuje, aby pozostałości niewykorzystanej
farby zostały zmieszane z farbą poddaną recyklingowi,
wykorzystane jako paliwo, zużyte do produkcji innych
produktów, lub odpowiednio zutylizowane.

Kto może korzystać
z programu?
Osoby prywatne przynoszące farby z domu mogą
zostawić w punkcie zbiórki taką ilość farb lateksowych
i olejnych, jaką punkt jest zdolny przyjąć.
Przedsiębiorcy (firmy malarskie i inne) mogą korzystać
z tego programu z jednym ograniczeniem: Jeśli firma
wytwarza miesięcznie ponad 220 funtów (ok. 99,79 kg)
(ok. 20-30 galonów (75,71-113,56 l)) niebezpiecznych
odpadów, może ona korzystać z punktów zbiórki
wyłącznie do zwrotu farb lateksowych, jednak nie
do zwrotu farb olejnych. Skontaktuj się z PaintCare,
aby dowiedzieć się więcej o tym ograniczeniu.

Odbiór dużych ilości
Jeśli firma lub osoba prywatna ma co najmniej
200 galonów (ok. 757,08 l) farb do recyklingu, może
zwrócić się o bezpłatny odbiór farby. Proszę zadzwonić
po dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie.

Opłata PaintCare
Program PaintCare jest finansowany z opłat
wnoszonych przez producentów od każdej puszki
farby, którą sprzedadzą w danym stanie. Producenci
przenoszą opłatę na sprzedawców detalicznych,
którzy uwzględniają tę opłatę w cenie zakupu
farby. Sklepy mogą same zdecydować, czy chcą
wyszczególniać opłatę oddzielnie na pokwitowaniu
sprzedaży. Opłata wynosi od $0,35 do $1,99 i podlega
zmianie w zależności od wielkości pojemnika i stanu.
$0,35 - $0,49:	Małe pojemniki
(np. pinty i kwarty)
$0,75 - $0,99:	Pojemniki o średniej wielkości
(np. 1 galon)
$1,60 - $1,99:	Większe rozmiary do 5 galonów

To nie jest kaucja
Opłata nie jest kaucją – stanowi ona część ceny
zakupu. Opłaty są wykorzystywane do pokrycia
kosztów prowadzenia programu: recyklingu,
edukacji publicznej, personelu i innych wydatków.

Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji lub znaleźć punkt
zbiórki, wejdź na stronę www.paintcare.org lub
zadzwoń pod numer (855) 724-6809.
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