
Akcja „Folia znika z budowy”
Od stycznia 2009 roku firma Xella Polska we współpra-
cy z  firmą Interseroh Organizacją Odzysku prowadzi 
niekomercyjną, proekologiczną akcję na rzecz ochrony 
środowiska. 

W trosce o zdrowie i środowisko naturalne
Większa część odpadów z tworzyw sztucznych trafia z polskich placów 
budów na wysypiska śmieci, jest porzucana w lasach, przydrożnych 
rowach albo jest palona. Bywa, że jest zakopywana bez wiedzy inwe-
stora na działce, na której powstaje dom.

Biodegradacja nieprzetworzonych opakowań może potrwać nawet 
500 lat. Przez cały czas trwania tego powolnego procesu do środowi-
ska wydzielane są metale ciężkie, użyte do produkcji danego tworzy-
wa, które przenikając do gleby i wód zatruwają je.
Z kolei palenie zużytych opakowań z tworzyw sztucznych jest niebez-
pieczne ze względu na uwalniane podczas tego procesu trujące i ra-
kotwórcze substancje, jak na przykład dioksyny.

Co zrobić z taką ilością odpadów?
Recykling, czyli powtórne wykorzystanie jest bezpieczną dla środowi-
ska i zarazem pożyteczną metodą pozbywania się śmieci. Ze zużytej 
folii można wyprodukować granulat, małe formy plastikowe, paliwa 
alternatywne, a  nawet energię. Potraktowanie odpadów z  tworzyw 
sztucznych jako wartościowy materiał do dalszego wykorzystywania 
przyczynia się także do oszczędzania ograniczonych zasobów natu-
ralnych m.in. ropy naftowej i gazu.

Odbiór folii z budowy domu jednorodzinnego
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Jak folia znika z budowy? 
Poznaj zasady akcji.
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www.ytong-silka.pl 
infolinia 801 122 223 · 29 767 03 60 
www.kompasbudowy.pl

1.  Każdy, kto zakupi produkty Silka i Ytong, może bezpłatnie 
zgłosić chęć oddania zbędnych opakowań foliowych:

  telefonicznie: 22 742 10 26 lub 693 373 216
  wypełniając formularz na stronie www.ytong-silka.pl.

2.  Zgłaszający otrzymuje w przeciągu pięciu dni od daty 
zgłoszenia możliwe w jego przypadku rozwiązanie:

   odbiór z placu budowy przez przedstawiciela firmy 
recyklingowej

   w przypadku budów, których umiejscowienie nie daje 
możliwości odbioru folii przez lokalnego odbiorcę 
wskazanie najbliższego punktu skupu.

3.  Minimalna ilość folii opakowaniowej, która bezpłatnie znika 
z placu budowy, to 1 m³, czyli folia z przynajmniej 50 palet 
(ilość potrzebna do wybudowania domu).

4.  Można zwrócić folię nie tylko z palet produktów Silka i Ytong, 
ale również z innych użytych do budowy domu materiałów.

5.  Zebrana folia musi być czysta, ponieważ  
tylko taka nadaje się do przetworzenia  
i ponownego wykorzystania.

Zapraszamy do wzięcia  
udziału w naszej akcji!


