Produtos PaintCare
Esses produtos possuem taxas quando você
os compra e são aceitos gratuitamente nos
locais de coleta:

Programa de administração
para controlar tintas
domésticas não utilizadas
Cada ano, cerca de 780 milhões de galões
(2,95 bilhões de litros) de tinta para fins
arquitetônicos são vendidos nos Estados
Unidos. Você sabia que cerca de 10% não
são utilizados e estão disponíveis para
reciclagem?
A lei estadual de administração de tintas
(Paint Stewardship Law) requer que o setor de
fabricação de tintas desenvolva um programa de
responsabilidade ambiental e financeiramente
sustentável para controlar a tinta para fins
arquitetônicos pós-consumidor.
O programa inclui informar sobre a compra da
quantidade certa de tinta, dicas de como usar toda
a tinta restante e determinar locais de reciclagem
convenientes por todo o estado.
Os fabricantes de tinta estabeleceram a PaintCare,
uma organização sem fins lucrativos para executar
programas de administração de tinta em estados
com leis aplicáveis.

•	Tintas para fins arquitetônicos de interior
e exterior: látex, acrílico, à base de água,
alquídicas, à base de óleo, esmalte
(incluindo revestimentos texturizados)
•	Revestimentos de cobertura, pinturas
de piso (incluindo elastoméricos)
• Primers, selantes, revestimento-base
• Corantes
•	
Goma-lacas, lacas, vernizes, uretanos
(de um só componente)
•	
Seladores e repelentes impermeabilizantes
para concreto/alvenaria/madeira (que não
sejam à base de alcatrão ou betume)
•	
Revestimentos metálicos, produtos para
a prevenção de ferrugem
•	
Pinturas de quadras e gramados

Embalagens vazando, vazias ou sem rótulo
não serão aceitos nos locais de coleta.

P
 rodutos que não
são PaintCare
•	Tíner, aguarrás, solventes
•	Tintas em aerossol (spray em latas)
•	Tintas marítimas e automotivas
•	Tintas para arte e artesanato
•	Misturas para vedação, epoxi, colas, adesivos
•	Aditivos de tintas, corantes, pigmentos, resinas
• Conservantes para madeira (contendo pesticida)
•	Produtos para vedação e reparos em telhados
•	Produtos à base de asfalto, alcatrão e betume
•	Revestimentos de 2 componentes
•	Produtos de limpeza de coberturas
•	Tintas para estradas e sinalização de tráfego
•	
Revestimentos de Manutenção Industrial (MI)
•	
Tintas e acabamentos usados por fabricantes
de equipamentos originais (OEM) (utilizados
em oficinas)
Para maiores informações sobre como reciclar e
descartar produtos que não sejam parte do PaintCare, 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

Lugares onde levar tinta antiga

O que acontece com a tinta?

A reciclagem de tinta é mais conveniente com
PaintCare. Estabelecemos locais de coleta de tinta em
todos os estados com leis de administração de tinta.
Para encontrar o local de coleta mais próximo, use a
ferramenta de busca do PaintCare em www.paintcare.
org ou ligue para nossa linha direta (855) 724-6809.

PaintCare se certificará de que a tinta descartada
seja misturada novamente em tinta reciclável,
usada como combustível, transformada em outros
produtos ou corretamente descartada.

Como reciclar

As pessoas que trazem tinta para suas casas
podem trazer toda tinta látex ou à base de óleo
que o local está disposto a aceitar.

Os locais do PaintCare aceitam todas as marcas de
tinta, corante e verniz domésticas antigas — mesmo
se tiverem 20 anos! Os recipientes devem ser de até
cinco galões (18,93 litros) e alguns tipos de tinta não
são aceitos. Veja o painel traseiro para uma lista dos
itens que você pode reciclar.
Todos os locais de coleta do PaintCare aceitam
até cinco galões (18,93 litros) de tinta por visita.
Alguns locais aceitam mais. Queira antes ligar para
o local para certificar-se de que eles podem aceitar
a quantidade de tinta que deseja reciclar.
Certifique-se de que todos os recipientes de tinta
possuem tampas e rótulos originais e os coloque
com segurança em seu veículo. Leve-os para um
local de coleta durante seus horários comerciais.
Nós assumiremos a partir daí.

Quem pode usar o Programa?

As empresas (pintores e outros) podem usar
este programa com uma restrição: Se a sua
empresa produz mais de 220 libras (99,79 quilos)
(20 – 30 galões (75,71 – 113,56 litros)) de lixo
contaminado por mês, você poderá usar os locais
de coleta somente para suas tintas látex e não para
tintas a óleo. Contate o PaintCare para saber mais
sobre essa restrição.

Taxa do PaintCare
O PaintCare é financiado por uma taxa paga pelos
fabricantes de tinta para cada lata de tinta que
vendem no estado. Os fabricantes repassam a taxa
aos varejistas, que por sua vez a aplicam ao preço
da tinta. As lojas podem escolher se querem ou não
mostrar as taxas nos recibos de venda. As taxas
variam de $0,35 a $1,99, e também de acordo com
o estado e com o tamanho da embalagem.
$0,35 - $0,49:	Embalagens pequenas
(por exemplo: pints e quarts)
$0,75 - $ 0,99:	Embalagens médias
(por exemplo: 1 galão)
$1,60 - $ 1,99:	Embalagens maiores até 5 galões

Coleta de grandes volumes
Se você tiver mais de 200 galões (757,08 litros)
de tinta para reciclar na sua empresa ou residência,
informe-se sobre nosso serviço de coleta gratuita.
Ligue para mais detalhes ou para solicitar uma
consulta.

Não é um depósito
A taxa não é um depósito. Ela é parte do preço de
compra. As taxas são usadas para pagar os custos
de execução do programa: reciclagem, informação
ao público, funcionários e outros gastos.

Entre em contato conosco
Para saber mais ou encontrar um local de
coleta, acesse www.paintcare.org ou ligue
para (855) 724-6809.
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