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TAPS  DE  PLÀSTIC  

El	  $pus	  de	  plàs$c	  dels	  taps	  és	  de	  millor	  qualitat	  que	  el	  plàs$c	  d'altres	  envasos	  i	  a	  més	  gairebé	  la	  
totalitat	  corresponen	  a	  plàs$cs	  de	  $pus	  2	  o	  5,	  que	  no	  són	  tòxics,	  la	  qual	  cosa	  facilita	  el	  seu	  reciclat	  
en	  ser	  un	  producte	  més	  uniforme.	  

On podem trobar els taps de plàstic? 

Cuina o el rebost: 
- Taps d’ampolles d'aigua o refrescs 
- Tapes de formatge fos (retirant l'adhesiu superior amb el nom del producte) 
- Taps dels dispensadors de ketchup i maionesa de les que s'utilitzen en 
hamburgueseries 
- Tapes de refrescs que s'utilitzen en els Burger King i McDonald per tapar els 
gots d'aquestes begudes 
- Tapes d'envasos per portar menjar, tipus tupper o els de menjar xinès 
- Tap de tetra-briks de llet i també el filtre que encaixa en l'envàs sempre que 
no tingui restes de cartró del brik 
- Tapes de pots del tipus Eko, Nescafé, Cola-Cao, Nesquik, cafès solubles, etc, 
sempre que no portin cartró plastificat adherit dins de la tapa 
- Tapes de recipients tipus formatge fresc 
- Taps dels pots de nata en spray 
- Les tapes dels pots d'espècies 
- Sobretapa de plàstic de patés 
- Taps d'ampolles d'oli d'oliva, girasol, etc 
- Tapes de codony 
- Tapes de llets infantils 
- Tapa, rosca i tapa gran els biberons 
- Les tapes dels xumets que s'utilitzen perquè no es taquin 
- Taps de bombones de butà 
- Les càpsules de plàstic del cafè Marcilla compatibles amb *Nespresso (netes 
de cafè i sense la tapa d'alumini) !
De l’armari de neteja o de rentat: 
- Taps de detergents 
- Pistoles de netejadors. (Sempre que es retirin els molls i parts de metall) 
- Taps de netejadors. 
- Filtres de productes que es polvoritzen 
- Filtres tipus sifó de *Mistol Concentrat. !
!



Bany: 
!
- Taps de pastes de dents 
- Taps de desodorants de roll on 
- Tapa de les pólvores de talc 
- Tapa de caixes de tovalloletes de bebè 
- Tapa dels pintallavis 
- La tapa de l'envàs de mascareta del cabell 
- Taps de suavitzants per al pèl, pots d'escuma o de les gomines 
- Taps dels pots d'escuma d'afaitar 
- Taps de xampús i gels de bany 
- Taps de les cremes hidratants 
- Taps de les esbandides bucals 
- Caputxes de raspalls de dents 
- Els recipients similars als dels ous Kinder en els quals es guarden els guants 

dels tints de pèl  
- Taps del pot de decoloració 
- Taps de tubs de tints 
- Taps de cremes de mans 
- Taps de cremes solars !
Farmaciola: 
- Tapes de plàstic de pots de medicines o de suplements alimentosos. 
- Gotets dosificadors de medicaments 
- Taps dels bolis d'insulina per a diabètics. 
- Les càpsules de tapar les xeringues. !
I per tota la casa o el garatge: 
- Tapes de plàstic de pots de pintura per pintar parets. 
- Taps de bolis i retoladors. 
- Tapa de les caixes de xiclets. 
- Tapes de cola de barra 
- Tapes dels Recipients de les gominoles a l’engròs de les tendes. 
- Tapes que utilitzen alguns pendrive. 
- Taps de pots d'oli de cotxe !
I en general qualsevol tapa o tap amb el logo de reciclat del 
número 2 o 5.


