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Tái Chế
Dầu Động Cơ & Bộ Lọc 
Dầu Đã Qua Sử Dụng

Quý vị có tự thay dầu không?

Hãy dùng mã QR này để tìm các nơi bỏ dầu 
miễn phí ở Renton, để tái chế dầu động cơ và 

bộ lọc dầu đã qua sử dụng của quý vị.

rentonwa.gov/oilrecycling
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Dầu là tài nguyên năng lượng quý giá - hai gallon dầu 
động cơ đã qua sử dụng tạo đủ lượng điện năng để 
cấp điện cho một căn nhà trung bình trong một ngày.
Một gallon dầu có thể làm ô nhiễm một triệu gallon 
nước ngọt (bằng lượng nước đủ dùng cho khoảng 50 
người trong một năm).

Các bộ lọc dầu được làm bằng thép, một loại vật liệu 
tái chế rất quý. Tái chế toàn bộ các bộ lọc dầu được 
bán ra mỗi năm ở Hoa Kỳ sẽ cho ra 160,000 tấn thép 
(đủ để làm 15 mái nhà Sân Vận Động Mariner).

ShiftGreen

Vật liệu nguy hại
Ắc-quy xe hơi Chất tẩy rửa bộ chế hòa khí

Chất tẩy dầu mỡ động cơ 
Xăng Hóa chất chống đông & dung

dịch làm mát 

Dầu phanh

Đèn báo khói
Dầu hộp số

Hãy đưa chất thải nguy hại tới Factoria Household 
Hazardous Waste Facility tại 13800 SE 32nd St ở Bellevue. 
Cư dân và doanh nghiệp nhỏ được miễn phí. Cư dân Quận 
King có thể bỏ tối đa 50 gallon mỗi ngày, trong giờ hành 
chánh. Các doanh nghiệp nhỏ được duyệt có thể bỏ tối đa 
25 gallon mỗi ngày.

Doanh nghiệp phải điền và in Đơn Xin Bỏ Chất Thải của 
Doanh Nghiệp trước mỗi lần bỏ chất thải: 
apps.lhwmp.org/sqgselfserve

Xem danh mục "What Do I Do With" (Tôi Cần Làm Gì) của 
Quận King tại kingcounty.gov/whatdoidowith để tìm 
các tổ chức tiếp nhận các vật liệu này để tái sử dụng và 
tái chế.

Vật liệu không nguy hại
Lốp xe Phụ tùng xe

Tìm hiểu thêm về địa điểm, giờ bỏ 
chất thải nguy hại và các sản phẩm 
được chấp nhận:
kingcountyhazwastewa.gov

Quý vị có sản phẩm khác dùng cho xe 
hơi cần tài chế?

Tại sao nên tái chế dầu động cơ và 
bộ lọc dầu?


