Producten Huishoudelijk
Batterijen
Spaarlampen /
energiezuinige lampen
Vloeibare
gootsteenontstopper
Lampenolie
Petroleum
Bestrijdingsmiddelen /
insecticiden
Producten Medicijnkastje
Medicijnen
Injectienaalden
Kwikthermometers
Producten Doe-het-zelf
Verf, lak, beits en
houtverduurzamingsmiddelen

Bij het verven gebruikte
producten, zoals terpentine,
thinner, verfafbijtmiddel,
verfverdunner,
kwastreiniger,
kwastontharder en
wasbenzine
Kwikschakelaars
Producten Hobby
Fotofixeer en fotoontwikkelaar
Etsvloeistoffen zoals
salpeterzuur of zwavelzuur
Zoutzuur
Producten Vervoer
Accu’s

Benzine
Motorolie, afgewerkte olie,
remolie
Oliefilters
Producten
Aceton
Ammonia
Asbest
Brandblussers (halon)
Correctievloeistof (Tipp-Ex)
Frituurvet
Gasflessen
Inkt
Kit of lijm
Loodwikkels

Meubelolie
Nagellak
Nagellakremover
Ontvettingsmiddelen
Ovenreiniger
Plamuur
Rookmelders
Smeervet
Spuitbussen

Vlekkenwater
Vlooienbanden

Waarom staat dit product op de KCA-lijst?
Batterijen bevatten zware metalen die na verwijdering met het restafval schade voor het milieu kunnen opleveren,
daarnaast zijn ze herbruikbaar.
Spaarlampen / energiezuinige lampen bevatten zware metalen die na verwijdering met het restafval schade voor het
milieu kunnen opleveren, daarnaast zijn ze herbruikbaar.
Dit is een agressieve stof die gevaarlijk is voor ogen en huid. Als het in het restafval zit kan dat gevaar opleveren voor
vuilnisman of burgers. Het is niet goed om de stof in grote hoeveelheden in één keer door het riool te spoelen.
Dit wordt gebruikt als brandstof, net zoals benzine. Benzine brengt explosiegevaar met zich mee.
Dit wordt gebruikt als brandstof, net zoals benzine. Benzine brengt explosiegevaar met zich mee.
Bestrijdingsmiddelen zijn giftig. Als ze in het restafval zitten kan dat gevaar opleveren voor de vuilnisman.
Waarom staat dit product op de KCA-lijst?
Sommige medicijnen kunnen een risico vormen voor de gezondheid. Als ze in het restafval zitten kan dat gevaar
opleveren voor kleine kinderen (pillen lijken op snoepjes).
Injectienaalden kunnen besmet zijn met ziekteverwekkers. Als ze in het restafval zitten kan dat gevaar opleveren voor
de vuilnisman of burgers.
Het kwik uit kwikthermometers wordt teruggewonnen. Dit is alleen mogelijk als thermometers gescheiden worden
ingezameld.
Waarom staat dit product op de KCA-lijst?
Verf, lak en beits staan op de lijst omdat ze zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Als verf niet
gescheiden kan worden ingeleverd, is de kans aanwezig dat het door het riool wordt gespoeld. Dit kan nadelige
gevolgen hebben voor het oppervlaktewater.
Houtverduurzamingsmiddelen bevatten componenten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Als dit in het restafval zit
kan dat gevaar opleveren voor de vuilnisman.
Terpentine bevat stoffen die schadelijke voor het milieu. Als terpentine niet goed gescheiden kan worden ingeleverd, is
de kans aanwezig dat het door het riool gespoeld wordt. Dit kan nadelige effecten hebben op de kwaliteit van het
oppervlaktewater.
Verfafbijtmiddel bevat component die ogen, huid, mond en slokdarm ernstig kunnen irriteren. Als dit in het restafval
zit kan het gevaar opleveren voor de vuilnisman.
Thinner (verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine) wordt gebruikt om verf op te lossen, te
verdunnen of te verwijderen net zoals terpentine. Dit is schadelijk voor het milieu.
Het kwik uit kwikschakelaar wordt teruggewonnen. Dit is alleen mogelijk als ze gescheiden worden ingezameld.
Waarom staat dit product op de KCA-lijst?
Het zilver uit deze producten kan worden teruggewonnen. Dit is echter alleen mogelijk als ze gescheiden worden
ingezameld.
Etsvloeistoffen zijn agressieve stoffen. Ze werken bijtend op onder andere ogen en huid. Als ze in het restafval zitten
kan de verpakking kapot gaan, wat gevaar oplevert voor de vuilnisman.
Zoutzuur is een agressieve stof. Het werkt bijtend op onder andere ogen en huid. Als het in het restafval zit kan de
verpakking kapot gaan, wat gevaar oplevert voor de vuilnisman.
Waarom staat dit product op de KCA-lijst?
Accu’s bevatten zware metalen zoals lood. Na verwijdering met het restafval levert dit te veel schade op aan het
milieu. Diverse componenten van accu’s kunnen worden hergebruikt. Tevens bevatten accu’s accuzuur, een agressieve
stof die gevaar kan opleveren voor de vuilnisman.
Benzine is een brand- en explosiegevaarlijke stof.
Afgewerkte motorolie bevat diverse milieuschadelijke stoffen, tevens kan het worden hergebruikt. Als motorolie niet
gescheiden kan worden ingeleverd, is de kans aanwezig dat het door het riool wordt gespoeld. Dit kan nadelige
effecten hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Oliefilters bevatten zware metalen die na verwijdering met het restafval schade voor het milieu kunnen opleveren,
daarnaast zijn oliefilters herbruikbaar.
Waarom is dit geen KCA?
Door het kleine formaat (vaak minder dan 200 ml) zal de verpakking in het restafval zelden kapot gaan. In de
afvalverbrandingsinstallatie brandt het vervolgens schoon op.
De aanwezigheid van ammonia in het restafval geeft slechts een verwaarloosbaar klein risico voor de vuilnisman.
Asbest is geen KCA maar moet wel gescheiden worden ingeleverd. Hiervoor bestaat een aparte inzamelstructuur met
bijbehorende eisen.
Halon brandblussers zijn slechts sporadisch aanwezig in huishoudens. Tevens worden ze niet meer geproduceerd. Ze
moeten wel apart ingeleverd worden.
Door het kleine formaat zal de verpakking in het restafval zelden kapot gaan. In de afvalverbrandingsinstallatie brandt
het vervolgens schoon op.
Dit mag bij het GFT-afval of in de originele verpakking bij het restafval.
Gasflessen zijn normaliter na gebruik leeg. Kleine lege gasflessen mogen bij het restafval, grote gasflessen kunt u
terugbrengen naar de winkel, ook als er nog gas in zit.
Het gaat om zulke kleine hoeveelheden, dat ze geen milieuprobleem opleveren. Alle inkten kunnen zonder probleem
worden verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Inkt kan daarom bij het restafval.
Kit of lijm kan zonder problemen worden verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, het kan bij het restafval.
Loodwikkels worden tegenwoordig niet meer toegepast voor het afsluiten van wijnflessen. De paar loodwikkels van
oude flessen die in het restafval terecht komen, leveren bij de afvalverbranding slechts een verwaarloosde bijdrage
aan het totale hoeveelheid lood die bij verbranding vrijkomt. Dit mag bij het restafval.
Meubelolie kan zonder problemen worden verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, het kan bij het restafval.
Door het kleine formaat zal de verpakking in het restafval zelden kapot gaan. In de afvalverbrandingsinstallatie brandt
het vervolgens schoon op.
Door het kleine formaat zal de verpakking in het restafval zelden kapot gaan. In de afvalverbrandingsinstallatie brandt
het vervolgens schoon op.
Verwijdering via het restafval levert geen schade op vanwege de geringe hoeveelheid die vrijkomt bij huishoudens.
Het mag in de restafvalcontainer.
Dit kan zonder problemen worden verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Het mag dus gewoon bij het restafval.
Door het kleine formaat zal de verpakking in het restafval zelden kapot gaan. In de afvalverbrandingsinstallatie
verbrandt het vervolgens zonder problemen. U kunt oud plamuur dus gewoon bij het restafval doen.
Rookmelders vallen onder het wit- en bruingoed. U kunt ze bij de milieustraat of de detailhandel inleveren
Dit kan zonder problemen worden verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Het mag dus gewoon bij het restafval.
Lege spuitbussen zijn geen KCA en kunt u gewoon bij het restafval doen. Als er nog productresten in de spuitbus
zitten, hangt het van het product af of het KCA is of niet. Als dit product op de KCA-lijst staat, zoals bijvoorbeeld verf,
moet u het gescheiden inleveren. Als het product niet op de KCA-lijst staat kan het bij het restafval.
Milieuonvriendelijke drijfgassen zitten al jaren niet meer in spuitbussen.
Dit kan zonder problemen worden verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Het mag dus gewoon bij het restafval.
Dit kan zonder problemen worden verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Het mag dus gewoon bij het restafval.
Glazen verpakkingen met (restanten van) bovenstaande middelen mogen nooit in de glasbak.
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