Paano Magresiklo ng
Sebo at Mantika mula sa Kusina:
1. Hayaan itong lumamig
2. Isalin ang langis sa garapon o lalagyan na may takip
3. Mag-iskedyul ng LIBRENG appointment sa programang Mapanganib na Basura sa Bahay (Household
Hazardous Waste o HHW) ng County ng Santa Clara: Bisitahin ang: www.HHW.org O Tumawag sa: (408) 2997300
4. Dalhin sa isang lokasyon ng pagdadalhan
Mga Tinatanggap na Item:
•
•
•

Sebo, taba, at mantika
Langis na panluto – gawa sa gulay , ma is, mani, sunflower, canola, olive, soybean, flaxseed, o anumang
kombinasyon ng mga nakakaing langis na panluto
Maaaring paghaluin ang mga Langis at Taba sa isang lalagyan
Mga Lalagyang Dapat Gamitin:

•
•
•

Isang bagay na hindi mo nais na mapabalik sa iyo
5 galon o mas maliit pa| Hindi hihigit sa 15 galon
Orihinal na lalagyan, makapal na plastik, o babasaging garapon na may takip

Bakit Kailangan Magresiklo?
Maaaring mamuo ang sebo at langis na panluto sa mga kanal na nagsasanhi ng mga pagbara o pag-apaw–
na maaaring magpataas ng bayarin kapag kailangang linisin ng mga linya
• Maaaring maging napakagastos ang pag-aalis ng baradong sebo sa sarili ninyong bahay
• Inilalagay sa panganib ang pampublikong kalusugan, ang kapaligiran, at mga inosenteng hayop ng
maling pagtatapon
• Tumulong na alisin ang langis na panluto sa mga landfill at gawin itong enerhiya – ginagamit ang
mga niresiklong langis na panluto upang makagawa ng mga alternatibong gasolina gaya ng
Biodiesel, na mas mabuti para sa kapaligiran!
Mga Tip sa Ligtas na Paggamit ng Mantika
• Huwag papabayaan
• Huwag kailanman gumamit ng tubig upang patayin ang apoy na dulot ng langis – hindi naghahalo ang
mga ito at maaari itong maging sanhi ng mas malaking apoy
• Huwag pupunuing mabuti ng langis ang kaldero o kawali – Kapag nagsimula itong kumulo, alisin ito mula
sa apoy
•

www.HHW.org (408) 299-7300

