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Các chương trình sử dụng sơn gìn
giữ môi trường của PaintCare đem
đến cho các nhà thầu những cách
tiện lợi để tái chế và thải bỏ sơn thừa
đúng cách.
Các công ty sản xuất sơn đang giúp cho việc tái chế và
thải bỏ sơn thừa trở nên thuận tiện hơn bằng cách bố trí
nhiều địa điểm tại một số tiểu bang và Quận Columbia
("Các tiểu bang thực hiện chương trình của PaintCare")
có luật sử dụng sơn gìn giữ môi trường mà tại đó các
hộ gia đình và doanh nghiệp có thể lấy sơn thừa miễn
phí.
Ngân sách cho những chương trình này có được từ một
loại phí áp dụng đối với các giao dịch bán sản phẩm
sơn dành cho các công trình kiến trúc (sơn nhà, thuốc
màu, và sơn dầu).
Sử Dụng Sơn Gìn Giữ Môi Trường
Các mục tiêu chính của những chương trình sử dụng
sơn gìn giữ môi trường này là để giảm lượng sơn thải,
và thiết lập một hệ thống có chi phí thấp, vận hành tốt
để quản lý sơn thừa. Các chương trình được lập và vận
hành bởi PaintCare, một tổ chức phi lợi nhuận được
thành lập bởi Hiệp Hội Sơn Hoa Kỳ (American Coatings
Association, ACA).
PaintCare có các chương trình ở California, Colorado,
Connecticut, Quận Columbia, Maine, Minnesota,
Oregon, Rhode Island, và Vermont.

Phí và Ngân Sách
Theo yêu cầu của luật pháp tại các tiểu bang này, một
loại phí (gọi là "Phí PaintCare") phải được các nhà sản
xuất sơn đưa vào giá bán sỉ của tất cả các loại sơn
dành cho các công trình kiến trúc bán tại tiểu bang .
Mức phí sẽ dao động trong khoảng từ $0,35 to $1,99 và
tùy theo kích cỡ của thùng chứa cũng như tùy từng tiểu
bang.
$0,35 - $0,49: Các thùng chứa cỡ nhỏ
(Ví dụ: pints và quarts)
$0,75 - $0,99: Các bình chứa cỡ trung (Ví dụ: 1 gallon)
$1,60 - $1,99: Các thùng chứ cỡ lớn tới 5 gallon
Vui lòng truy cập trang paintcare.org/fees để biết thêm
thông tin về các phí cụ thể tại tiểu bang của quý vị.
Phí này được các nhà sản xuất trả cho PaintCare để tài
trợ việc bố trí các địa điểm nhận sơn thừa để vận
chuyển, tái chế và thải bỏ sơn đúng cách. Tiền thu từ
khoản phí này cũng trả cho các dự án giáo dục người
tiêu dùng và quản lý chương trình.
Luật pháp cũng quy định rằng tất cả các nhà phân phối
và bán lẻ phải đưa phí PaintCare vào giá sơn bán trong
tiểu bang.
KHUYẾN NGHỊ DÀNH CHO CÁC NHÀ THẦU
Chuẩn bị bảng dự toán
Khi chuẩn bị bảng dự toán, các nhà thầu cần tính đến
các khoản phí này bằng cách trao đổi với các nhà cung
cấp để đảm bảo rằng báo giá các sản phẩm sơn đã bao
gồm các khoản phí.
Chuyển Các Khoản Phí Sang Khách Hàng
PaintCare gợi ý rằng các nhà thầu nên chuyển các
khoản phí này sang khách hàng của mình để nhận lại
khoản phí đã trả. Quý vị cũng nên cho khách hàng của
mình biết rằng quý vị sẽ đưa các khoản phí này vào
bảng báo giá.

Các Địa Điểm Nhận Sơn
PaintCare lập các địa điểm nhận sơn trên khắp các tiểu
bang thực hiện chương trình của PaintCare với mục
tiêu thiết lập các địa điểm trong vòng 15 dặm (khoảng
24,14km) của 90-95% người dân trong tiểu bang.
Hầu hết các địa điểm nhận sơn là các cửa hàng bán
sơn. Các địa điểm khác bao gồm các trạm trung chuyển
phế thải, các trung tâm nhận đồ tái chế, và các trạm
trong các chương trình chất thải độc hại gia đình được
chính phủ tài trợ. Việc tham gia với tư cách một địa
điểm nhận sơn là tự nguyện. Hãy truy cập trang web
của chúng tôi để tìm một địa điểm nhận sơn.
Với các địa điểm nhận sơn được bố trí thuận tiện khắp
tiểu bang của mình, bất kỳ ai cũng có thể đổ vài gallon
sơn thừa ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Nhiều nhà
thầu ở các tiểu bang có PaintCare nói rằng họ đã dọn
dẹp được kho chứa hàng và thôi không chất đống sơn
thừa nữa. Một số nhà thầu khác nói rằng họ rất vui khi
có thể trả lời khách hàng của họ khi được hỏi họ phải
làm gì với số sơn thừa, và các nhà thầu này cũng gợi ý
khách hàng của họ đem sơn thừa đến địa điểm nhận
sơn.

Dịch Vụ Đến Nhận Sơn Tại Chỗ Đối Với Khối Lượng
Lớn
Các doanh nghiệp với ít nhất 200 gallon (khoảng 757,08
lít) sơn thừa sau sử dụng để tái chế có thể yêu cầu
PaintCare đến nhận sơn tại chỗ hoàn toàn miễn phí. Để
biết chi tiết về dịch vụ này hay để đặt lịch đến nhận sơn,
vui lòng truy cập trang web của chúng tôi, hoặc liên hệ
với chúng tôi qua điện thoại hay email.

Các Doanh Nghiệp Tận Dụng Các Địa Điểm Nhận
Sơn
Các doanh nghiệp tạo ra ít hơn 220 pound (khoảng
99,79kg) chất thải độc hại* mỗi tháng có thể đổ cả sơn
thừa và sơn dầu (có một số hạn chế về số lượng sơn
dầu). Trước khi đến các trạm trung chuyển và các
chương trình chất thải gia đình độc hại, hãy kiểm tra
trước bởi không phải tất cả các nơi này đều phục vụ đối
tượng doanh nghiệp và có thể có thêm các hạn chế
khác.
Các doanh nghiệp tạo ra hơn 220 pound (khoảng
99,79kg) chất thải độc hại mỗi tháng chỉ có thể sử dụng
các địa điểm nhận sơn của PaintCare cho các sản
phẩm sơn nước; các doanh nghiệp này không được đổ
sơn dầu ở các địa điểm nhận sơn.
*220 pound (khoảng 99,79kg) tương đương với xấp xỉ
20-30 gallon (khoảng 75,71-113,56 lít) sơn. Khi các
doanh nghiệp tính toán xem họ tạo ra bao nhiêu chất
thải độc hại, họ phải tính các sản phẩm sơn dầu vào
đó (bởi vì theo luật pháp đây là chất thải độc hại),
nhưng sơn nhựa mủ (và các loại sơn nước khác)
không bị tính vào tổng số 220 pound (khoảng 99,79kg)
hàng tháng đó.
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Những Sản Phẩm Nào Được
Nhận?
Các sản phẩm được nhận tại các địa điểm nhận sơn
của PaintCare cũng là các sản phẩm có áp dụng phí
khi chúng được bán ra. Các sản phẩm PaintCare
bao gồm sơn phủ nội ngoại thất bán trong các thùng
tối đa năm gallon (khoảng 18,93 lít) hoặc nhỏ hơn.
Tuy nhiên, không bao gồm các sản phẩm aerosol
(bình xịt), bảo trì công nghiệp (IM), sơn sản xuất
thiết bị (OEM), hay sơn phủ đặc biệt.
CÁC SẢN PHẨM PAINTCARE


Sơn phủ nội ngoại thất: nhựa mủ, acrylic, dung
môi nước, alkyd, dung môi dầu, men (bao gồm
men tráng thô)



Sơn sảnh, sơn sàn



Sơn lót lớp đầu, sơn tráng, sơn lót



Thuốc màu



Véc-ni, sơn mài, sơn dầu, uretan



Sơn chống nước bê tông/đá/tráng gỗ và chống
thấm (không phải dung môi nhựa đường hay
hắc ín)



Sơn phủ kim loại, sơn chống gỉ

 Sơn thảm cỏ hay sân bóng
CÁC SẢN PHẨM KHÔNG ÁP DỤNG CHO
PAINTCARE


Chất làm loãng sơn, dầu khoáng, chất hòa tan



Sơn bình phun (bình xịt)



Sơn ô tô và tàu thủy



Sơn thủ công và mỹ thuật



Hợp chất đề bít, trát, epoxies, keo dán, keo dính



Chất độn vào sơn, chất tạo màu, thuốc màu,
nhựa thông



Chất bảo quản gỗ (chứa thuốc diệt mối mọt)



Chất bít và sửa mái nhà



Nhựa đường, hắc ín, và các sản phẩm dung môi
nhựa đường



Sơn phủ 2 hợp chất



Chất rửa sảnh



Sơn đường hay phân luồng giao thông



Sơn phủ Bảo trì Công Nghiệp (IM)

 Sơn và lớp bảo vệ Các Thiết Bị Từ Nhà Sản
Xuất (OEM) (ứng dụng trong xưởng)
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