
רעסיקליר
PaintCareמיט

PaintCare פראדוקטן
די ּפרָאדוקטן הָאבן ַא ָאּפצָאל, ווען איר קויפן זיי און זענען 

אנגענומען ֿפַאר ַאוועקלייגן ָאן נָאך קָאסטן:

•  אינערליכע און אויסעדיקע ַארקַאטעקטשערַאל 
פארבן: לייטעקס, ַאקריליק, ווַאסער-באזירט, ַאלקיד, 

בוימל-באזירט אינַאמַאל )ַאריַינגערעכנט טעקסטשערד 
קָאוטינגז(

•  דעק קָאוטינגז, שטָאק ּפארבן )ַאריַינגערעכנט 
עלַאסטָאמעריק(

•  ָאנפַאנגער, סילערז, ונדערקָאַאטערס
סטַאינס •

•  שעלַאק, לַאקערז, ווַארנישיז, ורעטהַאנעס )איין 
קָאמּפָאנענט(

•  ווַאטערּפרָאָאפינג בַאטָאנען/מַאסָאנרי/הָאלץ סילערז 
און ָאּפשטויסן )נישט טַאר ָאדער בייטומַאן-באזירט(

מעטַאל קָאוטינגז, זשַאווער ּפרעווענטַאטיווז  •
פעלד און לָאנקע ּפארבן  •

רינען, ַאנלייבַאלד און ליידיק קַאנטיינערז זענען נישט 
אנגענומען אין אבפאלן ארטן.

ניט PaintCare ּפרָאדוקטן
פַארבן טינערן, מינערַאל ַאלקָאהָאל, סָאלווַאנץ  •

ַאערָאסָאל ּפַארבן)שּפריץ קַאנס(  •
ַאוטָא און מַארינע פארבן  • 

קונסט און מעלָאכע ּפַאינץ  •
קַאולק, יּפַאקסיז, גלוז, ַאדכיסיווז  •

פַארבן ַאדַאטיוון, קָאלָארַאנטן, טינטן, רעזינען  •
הָאלץ ּפרַאזערווַאטיווז )מיט ּפעסטַאסיידז(  •

דַאך לַאטע און פַארריכטן  •
ַאספָאלט, טַאר, און בייטומַאן-באזירט ּפרָאדוקטן  •

-2קָאמּפָאנענט קָאוטינגז  •
דעק רייניקונג •

טראפיק און וועג מַארקירומג ּפפארבן  •
)IM( קָאוטינג פון אינדַאסטריַאל מַאינטענַאנס  •

 )OEM( דער פַאבריקַאנט פון ָאריגינעל איסריכט  • 
)קרָאם ַאּפיקאציאן( ּפַארבן און פינישעס

ֿפַאר אינֿפָארמַאציע וועגן ריסייקלירן און געהעריק בַאזיַיטיקונג 
פון ניט-PaintCare ּפרָאדוקטן, ביטע קָאנטַאקט דיין מיסט 

הַאולער, היגע אינוויירַאנמענַאל געזונט ַאגענטור, הויזגעזינד 
כַאזערדַאס וויסט ּפרָאגרַאם, ָאדער פאבליק ַארבעט 

ָאּפטיילונג.
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פארבן פארוועלטערונג געזעצן דַארפן ַאז די פַארבן 
מַאנופַאקטורינג אינדוסטריע זָאל ַאנטוויקלען ַא 

פחמאמצייעלע סַאסטיינַאבַאל און ינוויירַאנמענַאלי 
פַארַאנטווָארטלעך ּפרָאגרַאם, צו פירן ַארקַאטעקטשערַאל 

ּפָאסטקָאנסומער איבעגאגליבענע פארבן. ּפיינט 
מַאניַאפַאקטשערערז געגרינדעט PaintCare, ַא קיין געווינט 

ָארגַאניזַאציע, צו פירן דערציעונג ֿפַאר פארבן אין שטַאטן 
מיט ָאנווענדלעכע געזעצן.

דער ּפרָאגרַאם כולל דערציונג וועגן קויפן די רעכט סומע 
פון פארבן, טרינקגעלט ֿפַאר נוצן פון איבערגעבליבענע 

פַארבן און בַאשטעטיקן בַאקוועמטע ריסיקלירן ארטן ארום 
די שטַאט.

א ּפרָאגרַאם צו פירן די 
איבערגבלייבענע פארב

יעדער יָאר אין די פַארייניקטע שטַאטן זענען 
פארקויפט וועגן 800,000,000 גאלאנען פון 

ַארקַאטעקטשערַאל פארבן. צי הָאט איר געוויסן ַאז 
וועגן 10 ּפרָאצענט איז ניט געניצט און איז בנימצא 

ֿפַאר ריסייקלינג?



ערטער צו נעמען איבערגעבליבטע 
פארבן

פארבן ריסיקלירן איז מער בַאקוועם מיט PaintCare מיר 
שטעלן זיך פארבן אבפאל ארטן איבער די געזעצן ֿפַאר פַארבן 

סטעווַארדשיּפ. געזעץן. צו געֿפינען דיין נאענטע אבפאל 
 www.paintcare.org זוכן געציַיג אין PaintCare ּפלַאץ, נוצן

 .(855( PAINT09 ָאדער איינרוף אונדזער הָאטלינע

ווי צו רעסיקלירן
PaintCare ארטן ָאננעמען ַאלע ברַאנדז פון 

איבערגעגבלייבטע הויז פַארבן, סטעיין און ווַארניש, צי 
לעצטנס געויצט ָאדער פילע יָארן ַאלט קַאנטיינערז מוזן זיין 

פינף גאלאנען ָאדער קלענערער, און עטלעכע טיפן פון פַארב 
זענען נישט אנגענומען. זען צהינטערשטע פאנעל ֿפַאר ַא 

רשימה פון ווָאס PaintCareּ ַאננעמט ֿפַאר ריסייקלירן.

אלע PaintCare אפפאל ארטן ָאננעמען ַארויף צו פינף 
גאלאנען פארבן ּפער וויזיט. עטלעכע ארטן ָאננעמען מער. 
ביטע רופן די ארטן אין שטיַיגן צו מַאכן זיכער ַאז זיי קענען 

ָאננעמען די סומע פון ּפארבן איר ווָאלט ווי צו ריסיקלירן.

מַאכט זיכער ַאז ַאלע ּפארבן קַאנטיינערז הָאבן דעקל און 
ָאריגינעל לַאבעלן, און ַאריַין זיי פעסט אין דיין פארציטל. נעם 

זיי צו ַא ָאּפפַאל ּפלַאץ בעשַאס זייער רעגולער געשעפט שעה. 
מיר וועלן עס נעמען פון דָארט.

PaintCare באצאל 
ּפַאינטקַארע איז פינאנצירט דורך ַא ָאּפצָאל בַאצָאלט 

דורך PaintCare מַאניַאפַאקטשערערז ֿפַאר יעדער 
קאניסטער פון פַארבן  וואס איז פארקויפט אין די שטַאט. 

מַאניַאפַאקטשערערז פָארן די ָאּפצָאל צו רעטַאילערס, ווָאס  
דעמעלט פאסן עס צו די ּפריַיז פון ּפיינט. ררעטַאילערס זענען 

ערמוטיגט צו וויַיזן די ָאּפצָאל אויף די קונה ריסיפטן. די ָאּפצָאל 
באריכט פון 30 סענס צו 1.99 $ און בייט לויט די קַאנטיינער 

גרייס און דורך שטַאט.

קליינע קַאנטיינערז )פינט אדער קווארט( $0.30 – $0.49

מיטל גרייס קַאנטיינערז )למשל, 1 גאלון( $0.70 – $0.99

גרעסערע סיזעס ַארויף צו 5 גאלאנען $1.60 – $1.99
 

ניט ַא ַאוועקלייגן
דער ָאּפצָאל איז נישט ַא ַאוועקלייגן - עס איז t טייל פון די 

קויפן ּפריַיז. דער ָאּפצָאל איז גענוצט צו פינאנצירן די קָאסט 
פון אויספירן דעם ּפרָאגרַאם, ַאריַינגערעכנט ריסיקלירן, 

עפנטלעך בילדונג, איינגעשטעלטע און אנדערע הוצאות.

רופט אונז
צו לערנען מער ָאדער געֿפינען ַא אפפַאל ּפלַאץ, ביטע בַאזוך 

  .)855( PAINT09 ָאדער רופט www.paintcare.org

ווָאס דעשעיינט צו די פַארב?
PaintCare מאכט זיכער ַאז דיין איבערגעגבלייבטע פארבן 

וועלן זיין רעמיקסט אין ריסיקלירט ּפארבן, געניצט ווי ַא 
ברענווַארג, געמאכט אין אנדערע ּפרָאדוקטן, ָאדער איז 

רעכט דיסּפָאוזד,אויב קיין אנדערע וווילטוביק נוצן ֿפַאר עס 
קען ניט זיין געֿפונען.

ווער קען נוצן דעם פראגראם
הויזהאלטן קענען ַאוועק  פאלן ווי פיל לייטעקס ָאדער 

בוימל-באזירט פַארבן ווי די ּפלַאץ איז גרייט צו ָאננעמען.

געשעפטן קענען אוועק פאלן קיין סומע פון לייטעקס-
באזירט פַארבן ווָאס די ּפלַאץ איז גרייט צו ָאננעמען. צו 

נוצן די PaintCare ּפרָאגרַאם ֿפַאר בוימל-באזירט ּפיינט, ַא 
געשעפט מוזן בַאגרענעצן זיך ווי ַא ּפָאטערדיק גענערַאטָאר 

אונטער פעדעראלע און קיין ענלעכער שטַאט ּכללים 
www. פון געפערלעך וויסט גענערַאטָאר. ביטע בַאזוך
paintcare.org/VSQG ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן 

ּפָאטער זין פון גענערַאטָאר ּכללים. אויב דיין געשעפט קען 
נישט בַאגרענעצן זיך ווי ַא ּפָאטער גענערַאטָאר, עס קען 

נישט נוצן דעם ּפרָאגרַאם ֿפַאר בוימל-באזירט פַארבן, ָאבער 
עס קען נָאך נוצן די ּפרָאגרַאם ֿפַאר לייטעקס ּפרָאדוקטן. 

)ניט-בַאפריַיען גענערַאטָארס קענען נוצן די ּפיקַאּפ דינונג 
אין ניו יארק. ביטע קָאנטַאקט PaintCare ֿפַאר פרטים.(

טָאן איר ָאננעמען גרויס וולומען 
פון פארבן?

אויב איר הָאט ביי מינדסטער 100 גאלאנען ּפפארבן 
צו ריסיקלירן אין דיין געשעפט ָאדער היים, פרעג וועגן 

 אונדזער פריי גרויס וולומען בַאנד. ביטע בַאזוך 
 www.paintcare.org ֿפַאר מער דפרטים ָאדער 

 צו בעטן ַא ּפיקַאּפ.


