
إعادة التدوير
PaintCareمع

PaintCare منتجات
اء هذه المنتجات وتُقبل هذه المنتجات مجانًا  هناك رسوم تُدفع عند �ش

لقاء دون كلفة إضافية: ي مواقع اإلإ
�ف

•  أنواع الدهانات المعمارية الداخلية والخارجية: التكس، أكريليك،   
ي ذلك الطالءات المركبة(

، مينا )بما �ف ي
، ألكيد، زي�ت ي

ما�ئ
ي ذلك المطاطي(

•  دهانات أسطح السفن وطالء االئرضيات )بما �ف  
•  دهانات االئساس، مانعات الترسب، الدهانات التحتية  

الصبغات  •  
•  الشيالك، ودهان اللك، والورنيش، واليوريثان )مكون فردي(  

سب ومقاومة للماء للخرسانة / البناء / الخشب )ال  •  مواد مانعة لل�ت  
تتضمن قطرانًا أو بيتوميًنا(

الدهانات المعدنية، موانع الصدأ  •  
طالء الحقول والمروج  •  

لقاء. ي مواقع اإلإ
إل تُقبل العلب المرّسبة وغ�ي المسماة والفارغة �ف

PaintCare منتجات غ�ي تابعة لمؤسسة
مخففات الدهان، محاليل كحولية معدنية، مذيبات  •  

دهانات االئيروسول )علب الرش(  •  
دهانات السيارات والمركبات البحرية  •   

الدهانات الفنية والحرفية  •  
ي السفن واللواصق الصمغية والغراء

العوازل المضادة للمياه �ف  •  
إضافات الدهان، والملونات، والصبغات، والراتنجات  •  

المواد الحافظة لالئخشاب )المحتوية عىل مبيدات االآفات(  •  
رقع السقف وترميمه  •  

منتجات االئسفلت، والقطران، والقار  •  
دهانات ثنائية المكونات  •  
منظفات أسطح السفن  •  

دهانات حركة المرور وعالمات الطرق  •  
دهانات صيانة االآالت الصناعية  •  

•  طالءات وزخارف جهة التصنيع االئصلية )تطبيق المتجر(  

لمزيد من المعلومات عن إعادة التدوير والتخلص السليم من المنتجات 
غ�ي التابعة لمؤسسة PaintCare، يرجى التواصل مع متعهد القمامة أو 

لية الخطرة أو وزارة  ف وكالة الصحة البيئية المحلية أو برنامج النفايات الم�ف
االئشغال العامة.
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اف عىل الطالء من قطاع تصنيع الدهانات تطوير  �ش يتطلب قانون االإ
دارة  برنامج مستدام من الناحية المالية ومسؤول من الناحية البيئية الإ
الطالء المعماري بعد االستهالك. أسست جهات تصنيع الدهانات ما 

دارة برامج  أسموه PaintCare، وهي مؤسسة غ�ي هادفة إىل الربح، الإ
ف المعمول بها. ي الواليات بالقوان�ي

اف عىل الطالء �ف �ش االإ

اء الكمية المناسبة من الطالء، ونصائح  نامج التثقيف حول �ش يشمل ال�ب
ي 

عادة التدوير �ف الستخدام الطالء المتبقي وإعداد مواقع مالئمة الإ
جميع أنحاء الوالية.

برنامج إدارة بقايا الطالء
ُيباع سنوًيا ما يقرب من 800 مليون جالون من الطالء 

ي الوإليات المتحدة. هل كنت تعرف أن حوايلي 
المعماري �ف

عادة التدوير؟ ي المئة منه إل ُيستخدم وهو متاح إلإ
10 �ف



أماكن جمع الدهانات القديمة
إعادة تدوير الطالء أصبح أك�ش راحة مع PaintCare. أنشأنا 

اف عىل  �ش ف االإ ي جميع أنحاء الواليات بقوان�ي
مواقع إلقاء الدهانات �ف

الطالء. لمعرفة أقرب موقع إلقاء بالنسبة إليك، استخدم أداة بحث 
PaintCare عىل www.paintcare.org أو اتصل بخطنا الساخن 

.)855( PAINT09 عىل

كيفية إعادة التدوير
لية  ف تقبل مواقع PaintCare جميع العالمات التجارية للدهانات الم�ف

والصبغات و الورنيش، سواًء استخدمت مؤخراً أو لم تستخدم منذ عدة 
سنوات. يجب أن تكون حجم العلب عن خمسة جالونات أو أقل، وال 
تُقبل أنواع قليلة من الطالء. انظر اللوحة الخلفية للحصول عىل قائمة 

عادة التدوير. بما يقبله PaintCare الإ

لقاء التابعة لمؤسسة PaintCare ما يصل إىل  تقبل جميع مواقع االإ
ي المرة. وتقبل بعض المواقع أك�ش من ذلك. 

خمسة جالونات من الطالء �ف
ي تريد 

يرجى االتصال بالمواقع مقدًما للتأكد من قبولهم لكمية الطالء ال�ت
إعادة تدويرها.

تأكد من أن تحتوي جميع علب الطالء عىل أغطية وأن يكون عليها 
ي سيارتك. خذها إىل أي موقع 

الملصقات االئصلية، وقم بتحميلها بأمان �ف
إلقاء خالل ساعات عمله المعتادة. سنتوىل االئمر من هذه المرحلة.

PaintCare رسوم
ي تدفعها جهات تصنيع الطالء 

تقتات PaintCare من الرسوم ال�ت
ي الوالية. تمرر جهات التصنيع هذه الرسوم 

مقابل كل علبة طالء تباع �ف
ف الذين يطبقونها بدورهم عىل سعر الطالء. يتم تشجيع تجار  إىل البائع�ي
ف 30 سنًتا  اوح الرسوم ب�ي يصاالت. ت�ت التجزئة عىل إظهار الرسوم عىل االإ

إىل 1.99 دوالر وتختلف باختالف حجم العلبة وباختالف الوالية.

ة )مثل أنصاف الل�ت واالئرباع( علب صغ�ي 0.49-0.30 دوالر أمرييكي

علب متوسطة )مثل، 1 جالون( 0.70 دوالر– 0.99 دوالر

ة تصل إىل 5 جالونات أحجام كب�ي 1.60 دوالر – 1.99 دوالر
 

ف ليست مبلغ تأم�ي
اء. تُستخدم  —إنها جزء من سعر الرسش ف هذه الرسوم ليست مبلغ تأم�ي

ي ذلك إعادة التدوير، 
نامج، بما �ف الرسوم لتمويل تكاليف إدارة ال�ب

والتعليم العام، والتوظيف، والنفقات االئخرى.

اتصل بنا
 لمعرفة المزيد أو للبحث عن موقع إلقاء، يرجى زيارة 
 www.paintcare.org أو االتصال بنا عىل رقم 
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ماذا يحدث للطالء؟
ستحرص PaintCare عىل إعادة خلط الطالء المتبقي منك مع 
الطالء المعاد تدويره أو استخدامه كوقود أو تحويله إىل منتجات 

أخرى أو التخلص منه بشكل سليم إذا لم يتم العثور عىل استخدام 
مفيد آخر لها.

نامج؟ من بإمكانه استخدام ال�ب
ي يرغب 

ربما تتخلص االئ� من كمية الالتكس أو الدهانات الزيتية ال�ت
ي قبولها.

الموقع �ف

كات عن أي كمية من الطالء القائم عىل مادة الالتكس  قد تتخلص الرسش
 PaintCare ي قبولها. الستخدام برنامج

ي يرغب الموقع �ف
ال�ت

كة كُمولد معفي بموجب قواعد  للدهانات الزيتية، يجب أن تتأهل الرسش
توليد النفايات الخطرة الفيدرالية أو أي والية مماثلة. تفضل بزيار 
www.paintcare.org/VSQG للحصول عل معلومات حول 

قواعد الخاصة بالمولد. إذا لم يكن عملك مؤهالً كمولد معفى، فلن 
نامج لمنتجات لدهانات الزيتية، ولكن ال يزال  تتمكن من استخدام ال�ب
نامج للمنتجات المائية. )يمكن للمولدات غ�ي  ي إمكانك استخدام ال�ب

�ف
ي نيويورك. اتصل بـ 

 المعفية االستفادة من خدمة النقل �ف
PaintCare للتفاصيل(.

ة من الطالء؟ هل تقبل كميات كب�ي
كتك أو  ي �ش

إذا كان لديك ما ال يقل عن 100 جالون من الطالء �ف
ة المجانية الخاصة بنا.  لك، فاسأل عن خدمة نقل الكمية الكب�ي ف م�ف

يرجى زيارة www.paintcare.org للحصول عىل المزيد من 
التفاصيل أو لطلب موعد.


