BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ!
Zkusme doma prohledat šuplíky, kolik v nich najdeme vybitých, nepoužívaných baterií? V tuto chvíli
se někde takto povaluje 38 milionů kusů, což si můžeme představit jako 10 baterií v každé
domácnosti. I když bychom do odpadkového koše nejspíš nehodili monitor či rtuťový teploměr,
jedna či dvě baterie se tam přece snadno ztratí.
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně ohrozit
životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit
půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv
i na lidské zdraví.
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci, tj. k opětovnému použití. Z vybitých baterií
se získávají zejména kovy, případně i plasty a další suroviny. Čím více vybitých baterií se do
recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví
nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří zachytit a
omezit jejich negativní dopady.
Zpětný odběr baterií zajišťuje nezisková společnost Ecobat s.r.o. prostřednictvím více než 16 800
sběrných míst, kde můžete své přenosné baterie zdarma odevzdat. Z těchto míst baterie putují do
centrálního skladu v Kladně, kde se pečlivě třídí podle velikosti a chemického složení. V poslední fázi
se v recyklačních závodech metalurgickými a chemickými procesy oddělí kovové sloučeniny, ze
kterých se vyrobí nové výrobky, a to i baterie.
V roce 2012 se společnosti Ecobat podařilo odebrat 921 tun baterií, což je v porovnání s množstvím
prodaných baterií 29%.
Jak se můžete i vy aktivně zapojit do sběru a recyklace baterií? Začněte třídit baterie v rámci své
domácnosti. Využít k tomu můžete šikovnou krabičku ECOCHEESE, která svým designem připomíná
ementál a hodí se do každého interiéru. Na výběr je hned několik barevných variant. Objednejte si ji
zdarma na www.ecocheese.cz. Nashromážděné baterie pak můžete bezplatně odevzdat na
kterémkoli sběrném místě. Aktuální seznam najdete na www.ecobat.cz.
Chcete se dozvědět více? Navštivte www.ecocheese.cz a www.ecobat.cz.

