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PaintCare محصوالت
دازید و به رایگان در مراکز  موقع خرید این محصوالت باید تعرفه ای ب�پ

تحویل ضایعات رنگ پذیرفته می شوند:

و�ن ساختمان: التکس، آکریلیک،  •  رنگ  های ساختما�ن داخیل و ب�ی  
، لعاب )شامل پوشش  های  ، آلکید، رنگ های روغ�ن رنگ  های آ�ب

طرح  دار(
یک( •  پوشش دک، رنگ کف )شامل انواع االستوم�ت  

ها، سیلرها، پوشش های زیرین •  آس�ت  
جالها  •  

•  الک شیشه ای، الک الکل، روغن جال، اورتان )تک مؤلفه ای(  
/چوب و دفع کننده ها 

گ
•  سیلرهای ضدآب کردن بتون/مصالح سن�  

ی( )غ�ی پایه ق�ی
پوشش های فلزات، ضدزنگ ها  •  

ن و چمن رنگ های زم�ی  •  

ظروف نش�ت دار، بدون برچسب و خایل در مراکز تحویل ضایعات رنگ 
پذیرفته نمی شوند.

PaintCare محصوالت غ�ی
ن ها، حالل ها ها، تربانت�ی رنگ های تی�ن  •  

ی( رنگ های آئروسل )قوطی اس�پ  •  

رنگ های خودرو و دریا�ی  •   
ی و صنایع دس�ت رنگ های ه�ن  •  

ها، اپوکیس ها، چسب ها، مواد چسبنده درزگ�ی  •  
افزود�ن های رنگ، رنگ دهنده ها، تینت ها، رزین ها  •  

ه کش( محافظ های چوب )محتوی ح�ش  •  
وصله و تعم�ی سقف  •  

• محصوالت با پایه آسفالت و ق�ی  
پوشش های 2 مؤلفه ای  •  

کننده های دک ن تم�ی  •  
رنگ های ترافی� و عالمت های جاده ای  •  

)IM( پوشش های نگهداری صنع�ت  •  
 )OEM( ات ن •  رنگ ها و فینیش های سازندگان اصیل تجه�ی   

)مرصف کارگاهی(

جهت کسب اطالعات بیش�ت درباره بازیافت و دفع اصویل محصوالت 
کت حمل زباله، سازمان محیل بهداشت محیط  غ�ی PaintCare با �ش
 یا بخش امور عمرا�ن عمومی 

گ
زیست، برنامه زباله های خطرناک خان�

ید. تماس بگ�ی
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قانون نظارت بر رنگ، صنایع تولید رنگ را ملزم می سازد تا یک 
برنامه دارای توجیه مایل و واجد خصوصیات مسئولیت پذیری در قبال 

ل رنگ های ساختما�ن �ب استفاده )پسماند(  محیط زیست برای کن�ت
که در اختیار مرصف کنندگان است تدوین نمایند. تولیدکنندگان رنگ 

انتفاعی است  PaintCare را تأسیس کرده اند که یک سازمان غ�ی
ن  ن قوان�ی و برنامه های نظارت بر رنگ در ایالت ها را با در نظر گرف�ت

مربوطه اجرا می کند.

این برنامه شامل آموزش درباره خرید مقدار مناسب رنگ، نکا�ت درباره 
ن مراکز مناس�ب برای بازیافت  استفاده از رنگ باقیمانده و آماده ساخ�ت

در �ا� ایالت می باشد.

برنامه  ای برای مدیریت رنگ پسماند

هر سال حدود 800 میلیون گالن رنگ ساختما�ن در 
ایاالت متحده به فروش می رسد. آیا می دانستید حدود 

10 درصد آنها �ب استفاده می ماند و می توان آنها را 
بازیافت کرد؟



مراکز تحویل رنگ های پسماند
بازیافت رنگ با PaintCare بسیار آسان است. ما مراکز برای تحویل 

ن نظارت بر رنگ ایجاد کرده ایم.  رنگ در �ا� ایالت های دارای قوان�ی
ن نزدیک ترین مرکز تحویل از ابزار جستجوی PaintCare در  برای یاف�ت

 www.paintcare.org استفاده کرده و یا با شماره ویژه 
ید. PAINT09 )855(   تماس بگ�ی

نحوه بازیافت
، جالها و روغن 

گ
مراکز PaintCare تمام انواع رنگ های پسماند خان�

های جال )وارنیش( را می پذیرند — چه جدید باشند و چه بسیار قدیمی. 
ن  ظروف باید پنج گالن یا کوچک�ت باشند و برخی انواع خاص رنگ ن�ی

پذیرفته نمی شوند. برای مشاهده فهرست اقالمی که PaintCare برای 
بازیافت می پذیرد به پشت صفحه رجوع کنید.

تمام مراکز تحویل ضایعات PaintCare در هر نوبت مراجعه تا سقف 
ی می پذیرند. لطفاً  پنج گالن رنگ را می پذیرند. برخی مراکز حجم بیش�ت
 که می خواهید بازیافت 

گ
ید تا ببینید مقدار رن� از قبل با آنها تماس بگ�ی

. کنید را می پذیرند یا خ�ی

ن شوید تمام ظروف رنگ دارای درپوش و برچسب های اصیل  مطم�ئ
باشند و سپس آنها را با رعایت احتیاط و ایم�ن در خودروی خود قرار 

ید. بقیه کار  دهید. آنها را در طول ساعات کاری مرکز تحویل به آنجا ب�ب
را به ما محول کنید.

PaintCare تعرفه
ن می شود که تولیدکنندگان  بودجه PaintCare از محل تعرفه ای تأم�ی

 که در ایالت به فروش می رسد پرداخت می 
گ

رنگ برای هر قوطی رن�
ن  کنند. تولیدکنندگان این تعرفه را از فروشندگان مطالبه می کنند و آنها ن�ی

تعرفه مذکور را در قیمت رنگ منظور می کنند. آیا فروشندگان ملزم به 
ی هستند؟ تعرفه می تواند بسته به اندازه ظرف  درج تعرفه در رسید مش�ت

و ایالت از 30 سنت تا 1.99 دالر باشد.

ظروف کوچک )مانند پاینت و ربعی( 0.30 دالر تا 0.49 دالر

ظروف متوسط )مثالً 1 گالن( 0.70 دالر  تا 0.99 دالر

اندازه های بزرگ�ت تا 5 گالن 1.60 دالر تا 1.99 دالر
 

این ودیعه نیست
 نباید تصور کنید که این تعرفه بعنوان ودیعه در نظر گرفته می 

ن هزینه  شود — چون بخیسش از قیمت خرید است. این تعرفه برای تأم�ی
های اجرای برنامه، ازجمله بازیافت، آموزش عمومی، کارکنان و سایر 

مخارج استفاده میشوند.

تماس با ما
ن مراکز تحویل ضایعات به  برای کسب اطالعات بیش�ت یا یاف�ت

  )855( PAINT09 مراجعه کرده یا با شماره www.paintcare.org
ید. تماس بگ�ی

با رنگ چه کاری انجام می شود؟
PaintCare اطمینان حاصل خواهد کرد که پسماند رنگ شما با 

رنگ بازیاف�ت مخلوط می شود، بعنوان سوخت استفاده شده، با آن 
محصوالت دیگر تهیه شده و یا اگر هیچ استفاده مفیدی نتوان از آن 

کرد، بطور اصویل دفع می شود.

چه کسا�ن می توانند از برنامه استفاده کنند؟
 می توانند تا سقف پذیرش مرکز تحویل 

گ
کاربران مصارف خان�

ضایعات، رنگ های التکس یا پایه روغن بیاورند.

کسب و کارها می توانند هرمقدار رنگ با پایه روغن یا التکس را که 
سایت تحویل ضایعات بپذیرد به این سایت تحویل دهند. برای 

، کسب و کار  استفاده از برنامه PaintCare ویژه رنگ های روغ�ن
ن فدرال و هر تولیدکننده زباله های خطرناک ایال�ت  باید طبق قوان�ی

مشابه معاف محسوب شود. لطفاً برای کسب اطالعات بیش�ت درباره 
 www.paintcare.org/VSQG ن تولیدکنندگان معاف به قوان�ی

ن تولیدکننده معاف  مراجعه کنید. اگر کسب  و کار شما طبق این قوان�ی
محسوب نشود، بنابراین نمی  تواند از برنامه ویژه رنگ روغ�ن استفاده 

 کند اما همچنان می  تواند از برنامه ویژه محصوالت التکس 
معاف می توانند از �ویس حمل ونقل  استفاده کند. )تولیدکنندگان غ�ی

 PaintCare در نیویورک استفاده کنند. برای اطالع از جزئیات با
ید.( تماس بگ�ی

آیا رنگ در مقادیر زیاد را می  پذیرید؟
اگر در خانه یا کسب و کار خود حداقل 100 گالن رنگ برای بازیافت 
دارید، درباره خدمات حمل و نقل رایگان مقادیر زیاد ما سؤال کنید. 
جهت کسب اطالعات بیش�ت با درخواست حمل و نقل رنگ لطفاً به 

www.paintcare.org مراجعه کنید.


