
8.2 Nepovolený recyklát – materiál nevhodný pro výrobu 

OKNA, OKENNÍ RÁMY

Popis

U okenních rámů a příček dřevěných oken lze na základě ošetření laky nebo ochrannými 
prostředky na dřevo vycházet ze zatížení těžkými kovy a sloučeninami chloru.
I kompozitní okna ze dřeva a hliníku je nutné přiřadit k této frakci.
Rušivé látky, které musí být odstraněny: celé skleněné tabule



DVEŘE, DREVENE ZARUBNE

Popis

Jak interiérové, tak i venkovní dveře a dveřní rámy; na základě zpravidla proběhnuvšího 
ošetření laky nebo ochrannými prostředky na dřevo lze vycházet ze zatížení těžkými kovy a 
sloučeninami chloru.

I dveře z kompozitních materiálů jako je dřevo, karton, plast, jelikož tyto nejsou pro recyklaci 
vhodné.



IMPREGNOVANÉ A OSTATNÍ POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DŘEVNÍ ODPADY Z OBLASTI
EXTERIÉRU

Popis

Pod impregnací se rozumí napuštění dřeva ochranným prostředkem na dřevo, který pozdrží 
proces odbourávání různých substancí dřeva. Zbarvení dozelena je typickým 
charakteristickým znakem pro tlakovou impregnaci za použití chromu, mědi, boru, soli. 
Naimpregnované dřeviny z exteriéru jsou například ploty, zahradní nábytek. Dalšími 
povrchově upravenými dřevními odpady z exteriéru mohou být například lakované, ošetřené 
dřevo (například zahradní domek a zahradní nábytek, ploty).



MDF-DESKY, SOLOLIT, SOLOLAK

Popis

MDF-desky (středně zhuštěné dřevo-vláknité desky) se vyrábí z dřevních vláken, které 
nejsou pro recyklaci vhodné.



DŘEVOVLÁKNITÉ IZOLAČNÍ DESKY

Popis

Dřevovláknité izolační desky se vyrábí z dřevních vláken, které nejsou pro recyklaci vhodné.
Tloušťka  5 až 15 cm.

Pozor: izolační desky z dřevité vlny s cementovým pojivem „heraklit“ nejsou vhodné pro 
spálení, existuje však možnost jejich deponování.



LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Popis

Laminátové podlahy jsou kompozitní materiály (hlavní podíl představuje dřevovláknitá 
deska), které nejsou pro recyklaci vhodné.



ZNEČIŠTĚNÉ PALETY

 
Popis

Palety pro jednorázové použití nebo palety pro vícenásobné použití (například europalety), 
špalky mohou být z masivního nebo z lisovaného (zhuštěného) dřeva, s organickou nebo 
anorganickou povrchovou úpravou, například chemikáliemi.



MULTIPLEXOVÉ DESKY A DESKY S PROTISKLUZEM

Popis

Z více vrstev se skládající několikanásobně slepované a povrchově upravené desky 
(většinou tmavé, černé), které nejsou pro recyklaci vhodné.



DREVO ZNEČIŠTENÉ ASFALTEM A KRITINOVOU LEPENKOU

Popis

Živičné/asfaltové nátěry a krytinová lepenka obsahují PAK a proto je nutné je z recyklace 
vyloučit.



BEDÝNKY NA OVOCE Z MDF A S PAPÍREM

Popis

Bedýnky na ovoce s podílem plastu, papíru, MDF-desek a sololitových desek.



LEPENÉ PARKETOVÉ PODLAHY

Popis

Lepené parketové podlahy (položené ne plovoucím způsobem), pokud zbytky lepidla/asfaltu 
nebyly (nemohou být) odstraněny.



KOMPOZITNÍ MATERIÁLY S VYSOKÝM PODÍLEM DŘEVA

Popis

Nábytek, který se sice převážně (≥ 50 hmotnostních %) skládá ze dřeva, je však navíc 
složen z dalších materiálů : například kuchyńské rohové lavice, židle, podlahy, prosklené 
dvířka. Tyto nejsou pro recyklaci vhodné.



DŘEVO Z POŽÁRU

 
Popis

Zuhelnatělé, neúplně spálené dřevo.

Pro dřevo z požáru z neúplného spálení nebezpečných dřevních odpadů se musí použít 
nebezpečné číslo kódu 17213 g.


