
Lihat apa saja yang dimasukkan ke tempat daur ulang, limbah makanan dan  
pekarangan, atau tempat sampah  

Ditaruh Di Mana? 

Kertas berlapis bekas makanan

Dus plastik bekas makanan

Label buah-buahan

Kaleng cat (tanpa tutup, kering & kosong)

Kontainer beracun yang kosong

Tutup (sekurang-kurangnya 3 inchi) 

Logam tua (kurang dari 2kaki x 2kaki x 2kaki)

Botol, toples, atau tabung plastik

Baki, gelas, atau kontainer

Pot tanaman dari plastik

Kantong plastik (dimasukkan bersama-sama)

Botol tablet (bukan tabung dengan resep)

Kertas

Karton & kardus

Karton yang diratakan

Kertas berlapis

Botol & toples kaca

Kaleng

Lembar aluminium

Informasi ini dapat diperoleh atas permintaan untuk mengakomodasi para penyandang 
 disabilitas dan mereka yang membutuhkan bantuan penerjemahan.

Daging, ikan, susu & keju

Tulang & kulit

Bubuk kopi & saringan

Buah-buahan & sayuran

Pasta, roti, biji-bijian & beras

Kantong teh

Sobekan kertas  
(campur dengan limbah pekarangan)

Rumput, ilalang & dedaunan

Tanaman rumah (tidak ada pot)

Ranting  
(kurang dari 4 kaki x4 inchi)

Kontainer & barang-barang kompos

Handuk kertas & serbet

Tas kertas tak berlapis

Kardus pizza yang berminyak

Piring kertas tanpa lapisan

Tidak Boleh Ada Makanan. Tidak Boleh Ada Benda-benda yang Dapat 
Didaur Ulang. Tidak Boleh Ada Limbah Pekarangan.

Tidak Boleh Ada Kantong Plastik. Tidak Boleh Ada Plastik. Tidak Boleh Ada Logam.  
Tidak Boleh Ada Kaca. Tidak Boleh Ada Kotoran Binatang.

Tidak Boleh Ada Makanan. Tidak Boleh Ada Cairan.  
Tidak Boleh Ada Kantong Plastik.

Kemasan harus bersih agar dapat didaur ulang.

Dapat didaur ulang

Harap Bilas 
& Daur Ulang!

Bersih! Kotor!
Sampah

Daur ulang Taruh barang-barang yang bersih dan kosong di kereta, bukan dalam kantong atau kardus. 

Makanan+Kompos Makanan Kompos. Bukan Lagi Sampah!

Sampah Lihat halaman belakang untuk opsi pemakaian ulang & daur ulang. 

Kotak makanan
Busa untuk pengepakan (dalam kantong)

Barang-barang keramik & pecah belah 
yang tidak dapat dipakai lagi
Peralatan makan
Bohlam lampu pijar

Tutup, kap, sumbat (lebarnya kurang dari 3 inchi )

Ziploc®, kantong makanan & kantong plastik tunggal 
Lemak dapur, minyak, gemuk (dalam wadah yang 
tertutup rapat) 
Produk kebersihan
Popok & kotoran binatang (dalam kantong)

Produk-produk yang mengandung bahan-bahan beracun dilarang dijadikan limbah makanan dan pekarangan, daur ulang, dan sampah.

Tidak yakin ditaruh di mana? Temukan di www.seattle.gov/util/lookitup

www.seattle.gov/util   206-684-3000   TTY 206-233-7241



www.seattle.gov/util   206-684-3000   TTY 206-233-7241

Produk-produk yang ditandai "CAUTION" (PERHATIAN), 
"WARNING" (PERINGATAN), "DANGER" (BAHAYA) atau 
"POISON" (RACUN) mungkin perlu dibuang di tempat 
pembuangan sampah berbahaya. 

Informasi pembuangan bahan berbahaya secara aman:  
206-296-4692 atau www.HazWasteHelp.org

Oli bekas: Gratis 
Dikumpulkan tanpa biaya pada hari daur ulang Anda.  
Masukkan minyak dalam jerigen plastik 1 gallon yang  
tertutup di samping kereta daur ulang Anda.  
Batas: 2 jerigen tiap pengumpulan.

Barang-barang elektronik & HP
Baterai
Kasur
Lampu bohlam & neon
Pakaian, mebel & barang-barang rumah tangga

Kemasan busa
Obat
Bahan-bahan bangunan
Limbah kayu
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Ditaruh Di Mana? 

Dicetak di kertas terdaur ulang sudah terpakai 30-50%.  

Layanan Pengumpulan Lainnya
Penghuni apartemen/kondominium: Hubungi manajer Anda untuk layanan ini.

Kunjungi www.seattle.gov/util/lookitup untuk mendaur ulang  
barang-barang ini di berbagai lokasi antaran.

Di luar Trotoar

Bahan-Bahan Berbahaya Tidak diperbolehkan untuk didaur ulang, dijadikan limbah pekarangan 
dan sampah

Barang-barang elektronik (Komputer, TV, monitor) 
Dikumpulkan dengan bayaran. Telepon 206-684-3000.

Barang-barang besar (Mebel, perkakas rumah  
tangga, dll.)  
Dikumpulkan dengan bayaran. Telepon 206-684-3000.


