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ELS CARTUTXOS D’IMPRESSIÓ
Els cartutxos d’impressió de tinta líquida i de pols de tòner que
utilitzem als nostres espais de treball o associatius en impressores i
fotocopiadores, generen un residu aparentment inofensiu però que cal
recollir separadament ja que conté elements perjudicials per la salut i
contaminants (metalls pesants, plàstic, conservants, pigments...). Els
tòners i la tinta es poden neutralitzar i les carcasses de plàstic reutilitzarse, per això, la recollida i reciclatge dels cartutxos pot resultar una opció:

estalviadora:

ja que amb la recollida o la utilització de
cartutxos reciclats o compatibles et pots
estalviar fins a un 40%. Un cartutx reciclat val
la meitat que un de nou.

sostenible:

perquè es tornen a utilitzar els cartutxos amb
el reciclatge de components sense contaminar.

reductora:

perquè disminueixen els residus.

la implantació a les entitats de la recollida de
cartutxos d’impressió i de l’ús de cartutxos
conscienciadora: reciclats són pràctiques que fan prendre
consciència d’actituds alternatives vers l’ús
d’aquests materials.

Sabíeu que...
... Els cartutxos re-manufacturats són cartutxos originals però rebutjats,
els quals passen per un procés industrial per netejar-los, emplenar-los i
verificar el seu bon funcionament per després ser venuts a menor preu.
És important destacar que la qualitat d’aquests cartutxos és igual a la
d’un cartutx nou.
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Què podeu fer?
Acordeu la recollida amb alguna entitat sense ànim de lucre, que a
més de treballar a favor del medi ambient generi un benefici social.
Si no, amb una empresa autoritzada per la Junta de Residus o el
vostre proveïdor de cartutxos.
Utilitzeu cartutxos reciclats comprovant que siguin compatibles
amb la marca i model dels vostres aparells.
Utilitzeu cartutxos que siguin desmuntables, és a dir, que el capçal
d’impressió i el dipòsit de tinta siguin dos elements separats.
Comproveu que els cartutxos siguin re-manufacturats, és a dir,
que s’hagin substituït les peces desgastades. Si només han estat
reomplerts poden causar avaries.
Adquiriu un contenidor de recollida on podreu dipositar els cartutxos
buits.

Adreces útils
Fundació Engrunes. Recollida de paper, roba, tòners, joguines i
llaunes.
Tel. 932 232 729 - http://www.engrunes.org
Fundació Privada Trinijove. Recollida de paper, piles, llaunes i tòners.
Tel. 933 114 660
http://www.trinijove.org
FEMAREC. Recollida de paper, cartró i tòners.
Tel. 933 036 500
http://www.femarec.es
El Tinter, Arts Gràfiques Edicions i Produccions SAL
Tel. 93 357 00 50
http://www.eltinter.com
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

