
รีไีซเคิลิ
กับั PaintCare

ผลิติภัณัฑ์ ์PaintCare
ผลิติภัณัฑ์เ์หลิา่น้ี้�มีก้ัารจัดัเก็ับค่า่ธรรมีเน้ี้ยมีในี้ตอนี้ที่้�ค่ณุ 

ซื้ ้ �อผลิติภัณัฑ์ ์แลิะจัะรบัเพื่้�อนี้ำาไปจัดักัารตอ่ฟรท้ี่้�จัดุรบั:

 •  สีท้ี่าภัายในี้แลิะภัายนี้อกัอาค่าร: ไดแ้กัส่ีล้ิาเท็ี่กัซื้ ์ 
สีอ้ะค่รล้ิคิ่ สีส้ีตูรนี้ำ �า สีอ้ลัิค่ด้ สีส้ีตูรนี้ำ �ามีนัี้ สีส้ีตูรอน้ี้าเมีลิ 
(ที่้�รวมีถึงึนี้ำ �ายาเค่ลิอ้บเน้ี้�อสี)้

 •  สีเ้ค่ลิอ้บกันัี้ซื้มึีดาดฟ้า สีท้ี่าพื่้ �นี้ (รวมีถึงึสีท้ี่้�มีค้่ณุสีมีบตัิ
ยด้หยุน่ี้ได)้

 •  สีร้องพื่้ �นี้ นี้ำ �ายาที่ากันัี้ซื้มึี สีพ้ื่้ �นี้
 • สีย้อ้มี
 •  เชลิแล็ิกั แล็ิกัเกัอร ์วารนิ์ี้ช ยรูเิที่นี้ (องค่ป์ระกัอบเด้�ยว)
 •  นี้ำ �ายากันัี้ซื้มึีแลิะนี้ำ �ายาเค่ลิอ้บสีำาหรบัค่อนี้กัรต้/อฐิ/ไมี ้ 

(ที่้�ไม่ีใชช่นิี้ดที่ำาจัากันี้ำ �ามีนัี้ดนิี้หรอ้บทิี่เูม็ีนี้)
 • สีเ้ค่ลิอ้บโลิหะ สีท้ี่ากันัี้สีนิี้มี
 • สีท้ี่าพื่้ �นี้สีนี้ามีแลิะสีนี้ามีหญ้า้

ณ จัดุรบัจัะไม่ีรบั ภัาชนี้ะที่้�ร ั�วซื้มึี ภัาชนี้ะเปลิา่ แลิะภัาชนี้ะที่้�ไม่ีมี้
ฉลิากั

ผลิติภัณัฑ์ท์ี่้�ไม่ีใช ่PaintCare
 • สีท้ี่นิี้เนี้อร ์มีเินี้อรลัิสีปิรติ ตวัที่ำาลิะลิาย
 • สีส้ีเปรย ์(สีก้ัระป๋อง)
 • สีท้ี่าเรอ้แลิะยานี้ยนี้ต ์
 • สีท้ี่้�ใชใ้นี้งานี้ศิลิิปะแลิะงานี้ฝ้ีมีอ้
 • นี้ำ �ายาอดุ อพ้ื่รอ็กัซื้ ้กัาวประเภัที่ตา่งๆ
 • สีารเตมิีแตง่สี ้สีารสี ้สีย้อ้มี เรซื้นิี้
 • นี้ำ �ายาป้องกันัี้เน้ี้�อไมี ้(ที่้�มีส้ีารกัำาจัดัศิตัรพูื่ช้)
 • นี้ำ �ายาอดุรอยร ั�วแลิะซื้อ่มีหลิงัค่า
 • ผลิติภัณัฑ์ท์ี่้�ที่ำาจัากัแอสีฟัลิต ์นี้ำ �ามีนัี้ดนิี้แลิะบทิี่เูม็ีนี้
 • สีเ้ค่ลิอ้บแบบ 2-องค่ป์ระกัอบ
 • นี้ำ �ายาที่ำาค่วามีสีะอาดดาดฟ้า
 • สีท้ี่้�ใชส้ีำาหรบัที่ำาเค่ร ้�องหมีายจัราจัรแลิะสีท้ี่าพื่้ �นี้ถึนี้นี้
 •  สีเ้ค่ลิอ้บสีำาหรบังานี้บำารงุรกััษาในี้อตุสีาหกัรรมี 

(Industrial Maintenance (IM))
 •  สีท้ี่าแลิะเค่ลิอ้บของบรษิทัี่ผูร้บัจัา้งผลิติ (OEM)  

(กัารใชใ้นี้รา้นี้ค่า้)

สีำาหรบัขอ้มูีลิเกั้�ยวกับักัารรไ้ซื้เค่ลิิแลิะกัารที่ำาลิายที่ิ �ง 
อยา่งเหมีาะสีมีของผลิติภัณัฑ์ท์ี่้�ไม่ีใช ่PaintCare โปรดตดิตอ่
บรษิทัี่ผูร้บัขนี้ขยะ หน่ี้วยงานี้ดา้นี้อนี้ามียัสีิ�งแวดลิอ้มีที่อ้งถึิ�นี้ 
โค่รงกัารจัดักัารของเสีย้อนัี้ตรายจัากับา้นี้เรอ้นี้หรอ้ 
กัรมีโยธาธกิัาร

XX-BRTHAI-0522

กัฎหมีายค่วามีรบัผดิชอบตอ่สี ้(Paint Stewardship Law) 
ไดก้ัำาหนี้ดใหอ้ตุสีาหกัรรมีกัารผลิติสีจ้ัดัที่ำาโค่รงกัาร 
ค่วามีรบัผดิชอบตอ่สีิ�งแวดลิอ้มีแลิะค่วามียั�งยน้ี้ที่างกัารเงนิี้ 

เพื่้�อจัดักัารกับัสีท้ี่าอาค่ารที่้�ผ่านี้กัารใชง้านี้จัากัผูบ้รโิภัค่  

(สีท้ี่้�เหลิอ้) ผูผ้ลิติสีไ้ดจ้ัดัตั�งองค่ก์ัร PaintCare ซื้ ึ�งเป็นี้ 
องค่ก์ัรไม่ีหวงัผลิกัำาไรเพื่้�อดำาเนิี้นี้งานี้โค่รงกัารดแูลิ 
รบัผดิชอบสีใ้นี้รฐัตา่งๆ ที่้�มีก้ัฎหมีายที่้�เกั้�ยวขอ้ง

โค่รงกัารน้ี้�จัะรวมีถึงึกัารใหค้่วามีรูเ้กั้�ยวกับักัารซื้้ �อสีใ้นี้ปรมิีาณที่้�
เหมีาะสีมี ค่ำาแนี้ะนี้ำาสีำาหรบักัารใชส้ีท้ี่้�เหลิอ้จัากักัารใชง้านี้ แลิะ
กัารจัดัตั�งสีถึานี้ที่้�ต ั�งสีำาหรบักัารรไ้ซื้เค่ลิิที่้�สีะดวกัที่ั�วที่ั�งรฐั

โค่รงกัารเพื่้�อจัดักัารสีท้ี่้�เหลิอ้
แตล่ิะป้มีย้อดกัารจัำาหน่ี้ายสีท้ี่าอาค่ารจัำานี้วนี้ 
ประมีาณ 800 ลา้นแกลลอนในสหรีฐัอเมรีกิา  
คิณุรี้ห้รีอืไม่ว่า่สทีาอาคิารีจำำานว่นปรีะมาณ  
10 เปอรเ์ซื้น็ี้ตไ์ม่ีไดถ้ึกูันี้ำาไปใช ้
แลิะสีามีารถึนี้ำามีารไ้ซื้เค่ลิิได?้



สีถึานี้ที่้�รองรบัสีท้ี่้�เหลิอ้
กัารรไ้ซื้เค่ลิิสีส้ีะดวกัยิ�งขึ �นี้ดว้ย PaintCare เราจัดัตั�งจัดุรบั 
สีท้ี่ ั�วที่ั�งรฐัตา่งๆ ที่้�อยูภ่ัายใตก้ัฎหมีายค่วามีรบัผดิชอบตอ่สี ้
สีำาหรบักัารค่น้ี้หาจัดุรบัที่้�อยูใ่กัลิค้่ณุที่้�สีดุ โปรดใชเ้ค่ร ้�องมีอ้

 

กัารค่น้ี้หาของ PaintCare ไดท้ี่้�เว็บไซื้ต ์ 
www.paintcare.org หรอ้โที่รศิพัื่ที่ไ์ปยงับรกิัารสีายดว่นี้ 
ของเราไดท้ี่้�หมีายเลิข (855) PAINT09

วธิก้ัารรไ้ซื้เค่ลิิ
จัดุรบัของ PaintCare จัะรบัจัดักัารสีท้ี่้�เหลิอ้ที่กุัย้�หอ้ รวมีถึงึ 

สีท้ี่าบา้นี้ สีย้อ้มี แลิะนี้ำ �ายาวารนิ์ี้ชเค่ลิอ้บสี ้ไม่ีวา่จัะเป็นี้สีท้ี่้� 

เพื่ิ�งใชเ้มี้�อไม่ีนี้านี้มีาน้ี้�หรอ้สีท้ี่้�เกัา่หลิายป้แลิว้ก็ัตามี ภัาชนี้ะจัะ
ตอ้งมีข้นี้าดบรรจัหุา้แกัลิลิอนี้หรอ้เล็ิกักัวา่ โดยสีท้ี่้�ไม่ีรบัมีแ้ค่ ่
ไม่ีกั้�ประเภัที่เที่า่นัี้�นี้ โปรดดดูา้นี้หลิงัสีำาหรบัรายช้�อสีป้ระเภัที่
ตา่งๆ ที่้� PaintCare สีามีารถึรไ้ซื้เค่ลิิได ้

จัดุรบัของ PaintCare ที่กุัแหง่จัะรบัสีไ้ดส้ีงูสีดุหา้แกัลิลิอนี้ 
ตอ่ค่ร ั�งของกัารแวะไปยงัจัดุรบั จัดุรบับางแหง่อาจัรบัไดใ้นี้
ปรมิีาณที่้�มีากักัวา่ โปรดโที่รตดิตอ่จัดุรบัลิว่งหนี้า้เพื่้�อ 

ตรวจัสีอบวา่จัดุรบัดงักัลิา่วสีามีารถึรบัสีใ้นี้จัำานี้วนี้ที่้�ค่ณุ
ตอ้งกัารสีง่รไ้ซื้เค่ลิิไดห้รอ้ไม่ี

ตรวจัสีอบวา่ภัาชนี้ะบรรจัสุีท้ี่ ั�งหมีดมีฝ้ีาปิดแลิะมีฉ้ลิากัสีนิี้ค่า้
เดมิี แลิะบรรที่กุัภัาชนี้ะไวบ้นี้รถึของค่ณุอยา่งปลิอดภัยั ขนี้สีง่
ไปยงัจัดุรบัในี้ระหวา่งชว่งเวลิาที่ำากัารปกัต ิเราจัะไปรบัสีนิี้ค่า้
จัากัจัดุรบัดงักัลิา่ว

ค่า่บรกิัารของ PaintCare
PaintCare ไดร้บักัารสีนัี้บสีนุี้นี้เงนิี้ที่นุี้จัากัค่า่ธรรมีเน้ี้ยมีที่้� 
ผูผ้ลิติสีไ้ดจ้ัา่ยชำาระไวส้ีำาหรบัสีแ้ตล่ิะกัระป๋องที่้�พื่วกัเขาจัำาหน่ี้าย
ภัายในี้รฐั ผูผ้ลิติจัะสีง่ตอ่ค่า่ธรรมีเน้ี้ยมีน้ี้�ไปยงัผูข้ายปลิก้ัซื้ึ�งถึกูั
ค่ดิรวมีไวใ้นี้ราค่าของสีแ้ลิว้ ผูค้่า้ปลิก้ัไดร้บักัารสีง่เสีรมิีใหแ้สีดง
ค่า่ธรรมีเน้ี้ยมีในี้ใบเสีรจ็ั ค่า่ธรรมีเน้ี้ยมีมีมู้ีลิค่า่ตั�งแต ่30 เซื้นี้ต ์
ไปจันี้ถึงึ 1.99 ดอลิลิาร ์แลิะจัะแตกัตา่งไปตามีขนี้าดของภัาชนี้ะ
บรรจัแุลิะรฐั

$0.30 – $0.49 ภัาชนี้ะบรรจัขุนี้าดเล็ิกั (เชน่ี้ ไพื่นี้ตแ์ลิะ
ค่วอต)

$0.70 – $0.99 ภัาชนี้ะบรรจัขุนี้าดกัลิาง (เชน่ี้ 1 แกัลิลิอนี้)

$1.60 – $1.99 ภัาชนี้ะบรรจัขุนี้าดใหญ้ส่ีงูสีดุ 5 แกัลิลิอนี้
 

ไม่ีใชเ่งนิี้มีดัจัำา
ค่า่ธรรมีเน้ี้ยมีไม่ีใชเ่งนิี้มีดัจัำา แตเ่ป็นี้สีว่นี้หนึี้�งของราค่าซื้้ �อ  

ค่า่ธรรมีเน้ี้ยมีจัะถึกูันี้ำามีาใชเ้ป็นี้ตน้ี้ที่นุี้สีำาหรบักัารดำาเนิี้นี้งานี้
โค่รงกัารตา่งๆ รวมีถึงึ กัารรไ้ซื้เค่ลิิ กัารใหค้่วามีรูแ้กัป่ระชาชนี้
ที่ั�วไป กัารจัดัหาบคุ่ลิากัร แลิะค่า่ใชจ้ัา่ยอ้�นี้ๆ

ตดิตอ่เรา
สีำาหรบัขอ้มูีลิเพื่ิ�มีเตมิีเกั้�ยวกับัจัดุรบั โปรดดทูี่้�เว็บไซื้ต ์

 

www.paintcare.org หรอ้โที่รศิพัื่ที่ห์มีายเลิข  
(855) PAINT09

จัะเกัดิอะไรขึ �นี้กับัสีเ้หลิา่นัี้�นี้?
โปรดมีั�นี้ใจัไดว้า่ PaintCare จัะนี้ำาสีท้ี่้�เหลิอ้จัากักัารใชง้านี้
ของค่ณุไปผ่านี้กัระบวนี้กัารผสีมีใหม่ีอก้ัค่ร ั�งเพื่้�อนี้ำามีาใช ้

เป็นี้สีร้ไ้ซื้เค่ลิิ นี้ำาไปใชเ้ป็นี้เช้ �อเพื่ลิงิ แปลิงสีภัาพื่ใหก้ัลิาย 
เป็นี้ผลิติภัณัฑ์อ์้�นี้ๆ หรอ้ที่ำาลิายที่ิ �งอยา่งเหมีาะสีมีหากัไม่ี
สีามีารถึนี้ำาไปใชป้ระโยชนี้ไ์ด ้

ใค่รบา้งสีามีารถึใชบ้รกิัาร
โค่รงกัารน้ี้�ได?้
ผูท้ี่้�นี้ำาสีจ้ัากับา้นี้มีาที่ิ �งสีามีารถึที่ิ �งสีล้ิาเท็ี่กัซื้ห์รอ้สีส้ีตูร

 

นี้ำ �ามีนัี้ไดม้ีากัเที่า่ที่้�จัดุรบัสีามีารถึรบัได ้

ธรุกัจิัสีามีารถึนี้ำาสีล้ิาเท็ี่กัซื้ม์ีาที่ิ �งไดม้ีากัเที่า่ที่้�จัดุรบัสีามีารถึ
รบัได ้หากัธรุกัจิัใดตอ้งกัารใชโ้ค่รงกัาร PaintCare  
สีำาหรบัสีน้ี้ำ �ามีนัี้ ธรุกัจิันัี้�นี้ตอ้งเขา้เกัณฑ์เ์ป็นี้ผูก้ัอ่กัำาเนิี้ด 

ของเสีย้ที่้�ไดร้บักัารยกัเวน้ี้ภัายใตก้ัฎหมีายผูก้ัอ่กัำาเนิี้ด 
ของเสีย้อนัี้ตรายของรฐับาลิกัลิางหรอ้ของรฐั กัรณุาไปที่้�  
www.paintcare.org/VSQG เพื่้�อขอ้มูีลิเพื่ิ�มีเตมิีเกั้�ยวกับั

 

ผูก้ัอ่กัำาเนิี้ดของเสีย้ที่้�ไดร้บักัารยกัเวน้ี้ หากัธรุกัจิัของค่ณุไม่ี
เขา้เกัณฑ์เ์ป็นี้ผูก้ัอ่กัำาเนิี้ดของเสีย้ที่้�ไดร้บักัารยกัเวน้ี้  
ค่ณุจัะไม่ีสีามีารถึนี้ำาสีส้ีตูรนี้ำ �ามีนัี้เขา้รว่มีโค่รงกัารได ้ 
แตส่ีามีารถึนี้ำาผลิติภัณัฑ์ส์ีตูรลิาเท็ี่กัซื้เ์ขา้รว่มีโค่รงกัารได ้
(ผูผ้ลิติที่้�ไม่ีไดร้บักัารยกัเวน้ี้สีามีารถึใชบ้รกิัารรบัสีใ้นี้รฐันิี้วยอรก์ัได ้
ตดิตอ่ขอรายลิะเอย้ดเพื่ิ�มีเตมิีไดจ้ัากั PaintCare)

ค่ณุรบัสีป้รมิีาณมีากัหรอ้ไม่ี?
กัรณ้ค่ณุมีส้ีท้ี่้�ตอ้งกัารรไ้ซื้เค่ลิิในี้ปรมิีาณอยา่งนี้อ้ย 
100 แกัลิลิอนี้ ที่้�ธรุกัจิัหรอ้ที่้�บา้นี้ของค่ณุ โปรดขอใช ้

บรกิัารรบัสีป้รมิีาณมีากัฟรจ้ัากัเรา โปรดไปที่้�  
www.paintcare.org เพื่้�อขอรายลิะเอย้ดเพื่ิ�มีเตมิีหรอ้ 

          เพื่้�อขอนัี้ดรบัสี้


