
Bình gas mini, bình xịt
Áp dụng quy định mới từ tháng 4 năm 2020!
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Danh mục đối tượng

Hỏi đáp

Mặc dù chưa dùng hết nhưng tôi muốn xử lý bình gas cũ. Vậy phải làm thế nào?
Tuyệt đối không được phép vứt rác trong trạng thái vẫn còn chất bên trong.
Liên quan đến cách xử lý sản phẩm còn chất bên trong và hạn sử dụng, vui lòng liên hệ đến 
cửa hàng đã mua hoặc nhà phân phối, nhà sản xuất, hoặc Trung tâm chăm sóc khách hàng 
sử dụng bình gas mini của Hiệp hội thiết bị dầu khí Nhật Bản (công ty) để được tư vấn.
Ngoài ra, đối với "sản phẩm chưa dùng hết", vui lòng liên hệ đến văn phòng Sở môi 
trường thuộc quận nơi sinh sống.

Làm thế nào để xả hết chất bên trong?

Cách vứt bình gas mini, bình xịt

Nếu bình xịt còn chất bên trong thì hãy sử dụng dụng cụ xả khí nén, sau đó xả tại nơi thoáng khí 
bên ngoài trời. Vui lòng xem trang chủ của Hiệp hội khí nén Nhật Bản để biết thêm chi tiết.

Thu gom mỗi 
tháng 2 lần
* Thu gom vào cả ngày nghỉ lễ

Tái chế

●　Dùng hết (xả hết chất bên trong) 
Bình gas mini, các loại bình xịt như 
keo xịt tóc, bình xịt côn trùng, bình 
xịt khử mùi mồ hôi, bình sơn xịt (bình 
khí nén) 
* Không thể thu gom bình xịt vẫn còn chất bên trong.

Đục lỗ an toàn tại nhà máy xử lý bình gas, sau đó vụn 
kim loại thu được sẽ được tái chế.

Hãy sử dụng hết sạch
Nếu trên bình xịt có ghi cách xả chất bên trong thì hãy làm theo 
hướng dẫn.

Không cần đục lỗ

Phân loại thành rác không 
cháy được, cho vào túi trong 
suốt (tối đa 15 lít)

Vứt tại trạm thu gom rác,
để tách riêng vị trí với rác 
không cháy được

Vứt trong khoảng 
thời gian từ 5:00 - 
8:00 sáng ngày 
thu gom nhé!

Vứt rác 
đơn giản!

Để đảm bảo an toàn, rác không 
cahsy được và bình gas mini, 
bình xịt được thu gom bằng xe 
thu gom khác nhau.

Nếu trong rác không cháy được có lẫn cả bình 
gas mini, bình xịt thì sẽ phát sinh sự cố cháy 
xe thu gom rác.
Có nguy cơ gây thiệt hại cho người đi 
đường, dân cư xung quanh nếu phát 
nổ, phát cháy.
Tuyệt đối phải vứt riêng biệt với rác 
không cháy được.

* Nhãn ký hiệu nhựa ở thân bình 
khí nén là mô tả cho phần nắp, 
màng bọc.
(Phân loại nắp, màng bọc vào 
nhựa bao bì đóng gói)

* Tối đa khoảng 45 cm x 55 cm
* Tối đa cỡ LL của túi trong 

suốt hoặc bán trong suốt

Túi trong suốt
(tối đa 15 lít)

* Ví dụ túi trong suốt

* Không thể sử dụng túi rác

Chi tiết về cách xả chất bên trong bình xịt…
Tổ chức phi lợi nhuận    Hiệp hội khí nén Nhật Bản
Hiệp hội khí nén Nhật Bản

Chi tiết về bình gas mini
Tổ chức phi lợi nhuận    Hiệp hội thiết bị dầu khí Nhật Bản
Trung tâm chăm sóc khách hàng sử dụng bình gas mini

Hiệp hội thiết bị dầu khí Nhật Bản

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Ví dụ cách xả chất bên trong

Rác không cahsy được Bình gas mini, bình xịt
<<Hình ảnh mô tả>>

Tháo nút

Trạm thu 
gom rác

Bùm!

TEL: 0120-14-9996
Thời gian làm việc 10:00 - 17:00 các ngày trong tuần

Nhà máy 
tái chế

Nhà máy 
xử lý

Liên tục xảy ra sự cố 
cháy xe thu gom rác!
Liên tục xảy ra sự cố 
cháy xe thu gom rác!




