
ਰੀਸਾਈਕਲ
ਕਰੋ
PaintCare ਨਾਲ

ਗੈਰ-PaintCare ਪ੍੍ਰੋਡਕਟਾਾਂ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲਲੰਗ ਅਤੇ ਸਹੀ  
ਲਿਪ੍ਟਾਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਰਬੇਜ ਹੌਲਰ, 
ਲੋਕਲ ਇਿਵਾਇਰਮੇੇਂਟਾਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ, ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਹੈਜ਼ਾਰਡਸ ਵੇਸਟਾ 
ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਬਲਲਕ ਵਰਕਸ ਲਡਪ੍ਾਰਟਾਮੇੈਂਟਾ ਿਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਗੈਰ-PaintCare ਪ੍੍ਰੋਡਕਟਾ
 • ਪ੍ੇਂਟਾ ਲਥਿਰ, ਲਮੇਿਰਲ ਸਲਪ੍ਰਟਾਸ , ਘੁਲਿਸ਼ੀਲ
 • ਐਰੋਸੋਲ ਪ੍ੇਂਟਾਸ (ਸਪ੍੍ਰੇ ਕੈਿ)
 • ਆਟਾੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਿ ਪ੍ੇਂਟਾ
 • ਕਲਾ ਅਤੇ ਲ਼ਿਲਪ੍ਕਾਰੀ ਪ੍ੇਂਟਾ
 • ਕੌਕ (Caulk), ਐਪੌ੍ਕਸੀਜ਼, ਗੂੰ ਦ, ਐਲਡਲਸਵ 
 • ਪ੍ੇਂਟਾ ਐਲਡਲਟਾਵ, ਕਲਰੈਂਟਾਸ, ਲਟੰਾਟਾ, ਰੇਲਜ਼ਿ
 • ਵੂਡ ਪ੍੍ਰਜ਼ਰਵੇਲਟਾਵਜ਼ (ਕੀਟਾਿਾ਼ਿਕਾਂ ਵਾਲੇ)
 • ਰੂਫ ਪੈ੍ਚ ਅਤੇ ਮੇੁਰੰਮੇਤ
 • ਅਸਫਾਲਟਾ, ਟਾਾਰ, ਅਤੇ ਲਬਟਾੂਮੇਿ-ਬੇਸਡ ਪ੍੍ਰੋਡਕਟਾਸ
 • 2-ਕੰਪ੍ੋਿੈਂ ਟਾ ਕੋਲਟੰਾਗ
 • ਡੈੱਕ ਕਲੀਿਰ 
 • ਟਾ੍ਰੈਲਫਕ ਅਤੇ ਰੋਡ ਮੇਾਰਲਕੰਗ ਪ੍ੇਂਟਾ 
 • ਇੰਡਸਟਾਰੀਅਲ ਮੇੇਿਟਾੇਿੈਂ ਸ (IM) ਕੋਲਟੰਾਗ
 •  ਓਲਰਜਿਲ ਇਕਉਪ੍ਮੇੈਂਟਾ ਮੇੈਿੂਫੈਕਚਰਰ (OEM)  

(ਸ਼ੌਪ੍ ਐਪ੍ਲੀਕੇ਼ਿਿ) ਪ੍ੇਂਟਾ ਅਤੇ ਲਫਲਿ਼ਿਸ

PaintCare ਪ੍੍ਰੋਡਕਟਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਿਾਂ ਪ੍੍ਰਡੋਕਟਾਾਂ ਿੰੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਲਬਿਾਂ ਲਕਸ ੇਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ:

 •  ਅੰਦਰੂਿੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਰਕੀਟਾੈਕਚਰਲ ਪ੍ੇਂਟਾ: ਲੈਟਾੇਕਸ, 
ਐਕ੍ਰੀਲਲਕ, ਵਾਟਾਰ-ਬੇਸਡ, ਅਲਕਾਈਡ, ਆਇਲ-ਬੇਸਡ, ਇਿਾਲਮੇਲ 
(ਟਾੈਕਚਰਡ ਕੋਲਟੰਾਗ ਸਮੇੇਤ)

 •  ਡੈੱਕ ਕੋਲਟੰਾਗ, ਫਰ਼ਿ ਪ੍ੇਂਟਾ (ਇਲਾਸਟਾੋਮੇੈਲਰਕ ਸਮੇੇਤ)
 • ਪ੍੍ਰਾਈਮੇਰ, ਸੀਲਰ, ਅੰਡਰਕੋਟਾਰ
 • ਧੱਬੇ
 •  ਼ਿੈਲਕ, ਲੈਕੁਆਰ, ਵਾਰਲਿ਼ਿ, ਯੂਰੇਥੇਿ (ਇਕਲਹਰਾ ਲਹੱਸਾ)
 •  ਵਾਟਾਰਪ੍ਰੂਲਫੰਗ ਕੰਕਰੀਟਾ/ਮੇੇਸਿ੍ਰ ੀ/ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੀਲਰ ਅਤੇ 

ਲਰਪੈ੍ਲੈਂਟਾਸ (ਟਾਾਰ ਜਾਂ ਲਬਟਾੂਮੇਿ ਅਧਾਰਤ ਿਹੀਂ)
 • ਮੇੈਟਾਲ ਕੋਲਟੰਾਗ, ਜੰਗਾਲ ਰੋਕਥਾਮੇ
 • ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਲਾਅਿ ਪ੍ੇਂਟਾ

ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਲੇਬਲ ਰਲਹਤ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟਾੇਿਰ ਡਰਾਪ੍-ਆਫ 
ਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
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ਪ੍ੇਂਟਾ ਸਟਾੀਵਰਡਲ਼ਿਪ੍ ਕਾਿੰੂਿਾਂ ਤਲਹਤ ਪ੍ੇਂਟਾ ਲਿਰਮੇਾਣ ਉਦਯੋਗ ਿੰੂ ਪੋ੍ਸਟਾ-
ਕੰਲਜ਼ਊਮੇਰ (ਲੈਫਟਾਓਵਰ) ਆਰਕੀਟਾੈਕਚਰਲ ਪ੍ੇਂਟਾ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧਿ ਕਰਿ 
ਲਈ ਲਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਟਾਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਜ਼ੰਮੇੇਵਾਰ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮੇ 
ਲਵਕਲਸਤ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪ੍ੇਂਟਾ ਲਿਰਮੇਾਤਾਵਾਂ ਿੇ ਲਾਗੂ ਕਾਿੰੂਿਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾੇਟਾਾਂ ਲਵੱਚ ਪ੍ੇਂਟਾ ਸਟਾੀਵਰਡਲ਼ਿਪ੍ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 
PaintCare, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮੇ ਲਵੱਚ ਸਹੀ ਮੇਾਤਰਾ ਲਵੱਚ ਪ੍ੇਂਟਾ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਲਸੱਲਖਆ, 
ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪ੍ੇਂਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਸੁਝਾਅ, ਅਤੇ ਪੂ੍ਰੀ ਸਟਾੇਟਾ ਲਵੱਚ 
ਸੁਲਵਧਾਜਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਲੰਗ ਸਥਾਿਾਂ ਿੰੂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਿਾ ਼ਿਾਮੇਲ ਹੈ।

ਲੈਫਟਾਓਵਰ ਪ੍ੇਂਟਾ ਦੇ ਪ੍੍ਰਬੰਧਿ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮੇ
ਯੁਿਾਈਲਟਾਡ ਸਟਾੇਟਾਾਂ ਲਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 
800 ਲਮੇਲੀਅਿ ਗੈਲਿ ਆਰਕੀਟਾੈਕਚਰਲ ਪ੍ੇਂਟਾ ਵੇਲਚਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲਕ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍੍ਰਤੀ਼ਿਤ 
ਪ੍ੇਂਟਾ ਅਣਵਰਲਤਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲਲੰਗ 
ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ?



ਲੈਫਟਾਓਵਰ ਪ੍ੇਂਟਾ ਲਲਜਾਣ ਲਈ ਸਥਾਿ
PaintCare ਿਾਲ ਪਂੇ੍ਟਾ ਰੀਸਾਈਕਲਲੰਗ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਲਧਾਜਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਂੇ੍ਟਾ 
ਸਟਾੀਵਰਡਸ਼ਲਪ੍ ਕਾਿੂੰਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਟਾੇਟਾਾਂ ਵਲੱਚ ਪਂੇ੍ਟਾ ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਸਾਈਟਾਾਂ 
ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ੍ਣੀ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਸਾਈਟਾ ਿੰੂ ਲੱਭਣ 
ਲਈ, www.paintcare.org 'ਤੇ PaintCare ਦੇ ਸਰਚ ਟੂਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੌਟਾਲਾਈਿ (855) PAINT09 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਲਵੇਂ ਕਰੀਏ
PaintCare ਸਾਈਟਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਲੈਫਟਾਓਵਰ ਪਂੇ੍ਟਾ, ਸਟਾੇਿ ਅਤੇ ਵਾਰਿਲਸ਼ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਿੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਲੱਚ ਵਰਤਲਆ 
ਗਲਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁ੍ਰਾਣਾ। ਕੰਟਾੇਿਰ ਪੰ੍ਜ ਗੈਲਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਛੋਟਾੇ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਪਂੇ੍ਟਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਸਮੇਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ। PaintCare ਕਲਸ ਚੀਜ਼ ਿੰੂ ਰੀਸਾਈਕਲਲੰਗ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਬੈਕ ਪੈ੍ਿਲ ਦੇਖੋ।

ਸਾਰੀਆਂ PaintCare ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਸਾਈਟਾਾਂ ਇੱਕ ਵਲਜ਼ਲਟਾ ਵਲੱਚ ਪੰ੍ਜ 
ਗੈਲਿ ਤੱਕ ਪਂੇ੍ਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਕਲਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟਾਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਹਲਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਕਲ ਕੀ ਉਹ ਪਂੇ੍ਟਾ ਦੀ ਮੇਾਤਰਾ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਕਲ ਸਾਰੇ ਪਂੇ੍ਟਾ ਕੰਟਾੇਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਅਸਲੀ 
ਲੇਬਲ ਹਿ, ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਵਾਹਿ ਵਲੱਚ ਸੁਰੱਖਲਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ 
ਲੋਡ ਕਰੋ। ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਿਲਯਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਾਲਆਂ ਦੌਰਾਿ ਇਸਿੂੰ ਇੱਕ 
ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਸਾਈਟਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸਿੂੰ ਉਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।

PaintCare ਫੀਸ
PaintCare ਿੰੂ ਸਟਾੇਟਾ ਲਵੱਚ ਲਵਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ੇਂਟਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੈਿ ਲਈ ਪ੍ੇਂਟਾ 
ਲਿਰਮੇਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  
ਹੈ। ਲਿਰਮੇਾਤਾ ਲਰਟਾੇਲਰਾਂ ਿੰੂ ਫੀਸ ਪ੍ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਜੋ ਲਫਰ ਇਸਿੰੂ ਪ੍ੇਂਟਾ  
ਦੀ ਕੀਮੇਤ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਲਰਟਾੇਲਰਾਂ ਿੰੂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੇ  
ਫੀਸ ਲਦਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਲਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ 30 ਸੈਂਟਾ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ $1.99 ਤੱਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਟਾੇਿਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾੇਟਾ 
ਅਿੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

$0.30 – $0.49 ਛੋਟਾੇ ਕੰਟਾੇਿਰ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਲਪੰ੍ਟਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਾ)
$0.70 – $0.99 ਮੇੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਾੇਿਰ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ,  

1 ਗੈਲਿ)
$1.60 – $1.99 5 ਗੈਲਿ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ 

  

ਲਡਪ੍ਾਲਜ਼ਟਾ ਿਹੀਂ ਹੈ
ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਕੋਈ ਲਡਪ੍ਾਲਜ਼ਟਾ ਿਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਖਰੀਦ ਮੇੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਲਹੱਸਾ  
ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲਲੰਗ, ਜਿਤਕ ਲਸੱਲਖਆ, ਸਟਾਾਲਫੰਗ ਅਤੇ  
ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਼ਿਾਮੇਲ ਹਿ।

ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਡਰਾਪ੍-ਆਫ ਸਾਈਟਾ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਲਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ www.paintcare.org 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ (855) PAINT09  
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪ੍ੇਂਟਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
PaintCare ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟਾਓਵਰ ਪਂੇ੍ਟਾ ਿੰੂ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਪਂੇ੍ਟਾ ਵਲੱਚ ਰੀਮੇਲਕਸ ਕੀਤਾ ਗਲਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਲਣ 
ਵਜੋਂ ਵਰਤਲਆ ਗਲਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍੍ਰੋਡਕਟਾ ਬਣਾਇਆ ਗਲਆ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਿਾਲ ਿਲਪ੍ਟਾਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਲਆ ਹੈ।

ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕੌਣ ਕਰ  
ਸਕਦਾ ਹ?ੈ
ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਓਿਾ ਹੀ ਲੈਟਾੇਕਸ ਜਾਂ ਆਇਲ-ਬੇਸਡ ਪ੍ੇਂਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ 
ਜਲੰਿਾ ਸਾਈਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਤਲਆਰ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੇਟਾੈਕਸ-ਬੇਸਡ ਪਂੇ੍ਟਾ ਦੀ ਕਲੰਿੀ ਵੀ ਮੇਾਤਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੋ 
ਸਾਈਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਤਲਆਰ ਹੈ। ਆਇਲ-ਬੇਸਡ ਪਂੇ੍ਟਾ ਲਈ 
PaintCare ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੰੂ 
ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਕਲਸੇ ਵੀ ਸਮੇਾਿ ਸਟਾੇਟਾ ਦੇ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਵੇਸਟਾ ਜਿਰੇਟਾਰ 
ਿਲਯਮੇਾਂ ਦੇ ਤਹਲਤ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪ੍ਟਾ ਜਿਰੇਟਾਰ ਵਜਂੋ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਐਗਜ਼ਂੈਪ੍ਟਾ ਜਿਰੇਟਾਰ ਿਲਯਮੇਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ www.paintcare.org/VSQG 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਂੈਪ੍ਟਾ ਜਿਰੇਟਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਆਇਲ-ਬੇਸਡ ਪਂੇ੍ਟਾ ਲਈ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ 
ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੇਟਾੈਕਸ ਪ੍੍ਰੋਡਕਟਾਾਂ ਲਈ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮੇ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਗੈਰ-ਐਗਜ਼ਂੈਪ੍ਟਾ ਜਿਰੇਟਾਰ ਿਲਊਯਾਰਕ 
ਵਲੱਚ ਪ੍ਲਕਅੱਪ੍ ਸਰਵਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਵੇਰਵਲਆਂ ਲਈ 
PaintCare ਿਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੇਂਟਾ ਦੀ ਲਾਰਜ ਵਾਲੀਅਮੇ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਲੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ  
ਕਰਿ ਲਈ ਘੱਟਾੋ-ਘੱਟਾ 100 ਗੈਲਿ ਪਂੇ੍ਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਲਾਰਜ 
ਵਾਲੀਅਮੇ ਪ੍ਲਕਅੱਪ੍ ਸਰਵਲਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ। ਕਲਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ 
ਵੇਰਵਲਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਲਕਅੱਪ੍ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਲਈ  
www.paintcare.org 'ਤੇ ਜਾਓ।


