PaintCare Ürünleri
Satın alındıkları zaman fazladan bir ücret içeren
bu ürünler bırakma yerlerinde ücretsiz kabul edilir:

• İç ve dış mimarî amaçlı boyalar: lateks,

Kullanılmamış Ev Boyalarının
Yönetimi İçin Sorumluluk
Programı
Her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde
yaklaşık 780 milyon galon (2,95 milyar litre)
mimarî amaçlı boya satılır. Bunun yüzde
10 kadarının kullanılmadığını ve geri
dönüşüm için uygun olduğunu biliyor
muydunuz?
Eyaletin Boya Sorumluluk Kanunları, boya üretim
sektörünün tüketiciler tarafından elden çıkarılan
mimarî amaçlı boyaların yönetimi için mali açıdan
sürdürülebilir ve çevre açısından sorumlu bir
program geliştirmesini zorunlu kılar.
Bu program, doğru miktarda boya satın alınması
hakkında eğitim, artan boyanın kullanılması için
ipuçları ve eyalet genelinde elverişli geri dönüşüm
noktalarının kurulmasını içermektedir.
Boya üreticileri, ilgili yasaların bulunduğu eyaletlerde
boya sorumluluk programlarını yürütmek üzere,
kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan PaintCare’i
kurmuştur.

akrilik, su bazlı, alkid, yağ bazlı, emaye
(pürüzlü kaplamalar dahil)
•	Döşeme kaplamaları, zemin boyaları
(elastomerler dahil)
•	
Astarlar, sızdırmazlık kaplamaları, alt kaplamalar
•	
Vernikler
•	
Şellaklar, lakeler, cilalar, üretanlar (tek bileşenli)
•	
Beton/tuğla/ahşap için sızdırmazlık ve
geçirmezlik sağlayan maddeler (katran veya
bitüm bazlı olmayan)
•	
Metal kaplamaları, pas önleyiciler
•	
Saha ve çimen boyaları
Sızıntı yapan, etiketsiz ve boş kaplar bırakma
yerlerinde kabul edilmez.

P
 aintCare Kapsamına
Girmeyen Ürünler
•	Tinerler, mineral ispirtoları, solventler
•	Aerosol boyalar (spreyli kutular)
•	Otomobil ve denizcilik boyaları
•	Ressam ve el sanatı boyaları
•	Macunlar, epoksiler, tutkallar, yapıştırıcılar
•	Boyalara eklenen maddeler, renklendiriciler,
tonlandırıcılar, reçineler
•	Ahşap koruma maddeleri (haşere ilacı içeren)
•	Çatı yama ve onarım maddeleri
•	Asfalt, katran ve bitüm bazlı ürünler
•	2 bileşenli kaplamalar
•	Döşeme temizleyicileri
•	Trafik ve yol işaretleme boyaları
•	
Sanayi Bakım (IM) kaplamaları
•	
Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM)
(atölye uygulaması) boya ve finisajları
PaintCare kapsamına girmeyen ürünlerin geri dönüşümü
ve doğru şekilde atılması hakkında bilgi için lütfen çöp
toplama şirketinize, yerel çevre sağlığı teşkilatına, tehlikeli
ev atıkları programına veya kamu işleri dairesine başvurun.

PaintCare ile

Geri
Dönüşüm

Eski Boyaların Götürüleceği
Yerler
Boyları geri dönüştürmek PaintCare ile daha kolaydır.
Boya sorumluluk kanunları bulunan eyaletlerde
boya bırakma yerleri kurulmuştur. En yakın bırakma
yerinizi bulmak için www.paintcare.org sitesindeki
PaintCare arama aracını kullanın veya özel hattımızı
(855) 724-6809’dan arayın.

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır
PaintCare tesisleri, her marka ev boyası, vernik ve
cilasını — 20 yıl eski olsalar bile kabul eder! Boya kapları
beş galonluk (18,93 litre) veya daha küçük olmalıdır ve
bazı boya türleri kabul edilmez. Geri dönüştürebileceğiniz
maddelerin listesi için arka panele bakın.
Tüm PaintCare bırakma yerlerinde ziyaret başına
beş galona (18,93 litre) kadar boya kabul edilir. Bazı
tesislerde daha fazlası kabul edilebilir. Lütfen tesisi
önceden arayıp, geri dönüştürmek istediğiniz boya
miktarını kabul edip edemeyeceklerini öğrenin.
Bütün boya taşıyıcılarının kapaklı ve orijinal etiketli
olduğundan ve boyaları aracınıza güvenli bir şekilde
yerleştirdiğinizden emin olun. Boyları, tesisin normal
çalışma saatleri içinde bırakma yerine götürün.
Ondan sonrasını bize bırakın.

Boyaya Ne Yapılır?
PaintCare, kalmış boyalarınızın geri dönüştürülmüş
boyalarla karıştırılmasını, yakıt olarak kullanılmasını,
bu boyalardan başka ürünler yapılmasını veya doğru
şekilde atılmasını sağlayacaktır.

Programı Kimler Kullanabilir?
İnsanlar kendi evlerinden, tesisin kabul edebileceği
miktarda lateks bazlı veya yağlı boyayı getirebilirler.
Ticari Kuruluşlar (boyacılık yüklenicileri ve
diğerleri) bu programı bir kısıtlamaya tabi olarak
kullanabilirler: Kuruluşunuz ayda 220 pound’dan
(99,79 kilodan) (yaklaşık 20 – 30 galondan (75,71 –
113,56 litre)) fazla tehlikeli atık üretiyorsa, bırakma
yerlerini lateks bazlı boyalarınız için kullanabilir,
ancak yağlı boyalarınız için kullanamazsınız.
Bu kısıtlama hakkında daha fazla bilgi için
PaintCare ile temas kurun.

Büyük Miktarda Boyaların
Toplanması
İş yerinizde veya evinizde geri dönüştürmek
istediğiniz 200 galon (757,08 litre) veya daha fazla
boyanız varsa, ücretsiz toplama servisimiz yardımcı
olabilir. Daha fazla detay istemek veya bir randevu
almak için bizi arayın.

PaintCare Ücreti
PaintCare’in mali desteği, boya üreticilerinin eyalet
içinde sattıkları her bir kutu boya için ödedikleri
bir ücretten sağlanmaktadır. Bu ücreti, üreticiler
perakendecilere yansıtmakta, onlar da boyanın fiyatına
uygulamaktadır. Mağazalar, ücreti boyanın bedelinden
ayrı olarak gösterip göstermeme hakkına sahiptirler.
Ücretler $0,35 ile $1,99 arasında olup, kutunun
büyüklüğüne ve eyalete göre değişebilir.
$0,35 - $0,49:	Küçük kutular
(örn., pint ve quart)
$0,75 - $0,99:	Orta boy kutular
(örn., 1 galon)
$1,60 - $1,99:	Daha büyük boylar (5 galona kadar)

Depozito değildir
Sözü edilen ücret bir depozito değildir —
satış fiyatının bir parçasıdır. Bu ücretler; geri
dönüşüm, halkın eğitimi, elemanlar ve diğer
giderleri karşılamak için kullanılmaktadır.

Bize Ulaşın
Daha fazla bilgi veya bir bırakma yeri bulmak
için lütfen www.paintcare.org sitesini ziyaret
edin veya (855) 724-6809’u arayın.
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