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НОМЕНКЛАТУРА ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
"НОРД ХОЛДИНГ" АД
код

вид

описание

80

Мед с изолация
-трансформаторна шина с
изолация -15%

Трансформаторна медна шина

100

Свежа мед

Жици с дебелина над 1 мм с бляскава повърхност. Без
калайдисани краища и кабелни обувки. Неомаслени.
Механично премахната изолация.

120

Мед дебела

Проводници с дебелина над 1.5 мм, неизолирани. Термично
обработени, без остатъци от изолация. С премахнати
кабелни обувки.

130

Мед тънка

проводници с дебелина от 0.3 мм до 1.5 мм, неизолирани.
С отстранено лаково покритие.

140

Мед - лак, съдове, кадмирана

Кабели, проводници и парчета с покритие. Дебелина над 0.3
мм

190

Медни стружки

Незамърсени с метални и неметални примеси. (Без желязо,
пясък и влага.)

210

Месинг

ламарина и ленти, телове, чисти месингови пръти,
шестограми, тръби, плочи и катинари, валцуван и теглен
месинг. Да не съдържа манганен бронз, алуминиев бронз.

220

Месинг никелиран

никелирани кранчета, замърсени парчета, битова арматура

240

Бронз

лагерни черупки, зъбни колела, парчета и др. С отстранени
железни части.

290

Месингови стружки

месингови стружки незамърсени и железни и неметални
примеси. Без желязо, пясък, влага.

291

Бронзови стружки

бронзови стружки незамърсени с железни и неметални
примеси. Без желязо, пясък, влага.

300

Цинк, ЦАМ

цинкова ламарина, тел, отпадъци от печатарската
промишленост. Поцинкована ламарина, привличана от
магнит не се приема.

400

Авторадиатори

смесени автомобилни радиатори, с отстранени железни
части, свободни от алуминиеви радиатори и такива с
железни ребра.

500

Алуминиев проводник

алуминиеви проводници с механично или термично
отстранена изолация. Окислени кабели от високоволтовата
енергетника. Неомаслени. Без кабелни обувки и муфи.
Неметални примеси и замърсяване до 1%.

503

Алуминиева тоководяща шина

алуминиева трасформаторна шина, неметални примеси и
замърсяване до 1%.

Алуминий мек без боя

алуминиева ламарина, лайсни, домакински съдове и други
със съдържание на алуминий над 98.5%. Не съдържа
свободно желязо, гуми и пластмаса. Неметални примеси до
1%.

510

510-1 Алуминий мек с боя

боядисани алуминиева ламарина, лайсни, домакински
съдове и други със съдържание на алуминий над 98.5%. Не
съдържа свободно желязо, гуми и пластмаса. Неметални
примеси до 1%.
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511

Алуминиева дограма и лайсни

511-1 Алуминиева дограма с пластмаса

алуминиева дограма, очистена от пластмаса. Неметални
примеси до 1%. Без съдържание на свободно желязо.
дебелина над 1 мм, максимални размери 3 000 х 500 х 300
мм
алуминиева дограма непочистена от пластмаса, дебелина
над 1 мм, максимални размери 3 000 х 500 х 300 мм
чисти алуминиеви отливки, които съдържат автомобилни,
други детайли: лети, ковани, щамповани, обрезки от
листове, ленти, тръби, профили и други. Отливките са без
видимо желязо, очистени от месинг, бабит и друг чужд
материал. Смазка, грес и други замърсявания до 1%.
Свободно желязо до 2%. Дебелина над 1 мм. Максимални
размери 1500 х 600 х 300 мм.

530

Алуминий сборен (твърд)

531

Алуминий самолетен 145*60*60
см : 50% от Ал.сборен

540

Алуминиева офсетова плака

570

Алуминиеви кутийки

алуминиеви кутийки без желязно дъно

580

Алуминиеви капачки и
дезодоранти

алуминиеви капачки от буркани и флакони от дезодоранти
без желязно дъно, неметални замърсявания до 5%.

581

Алуминиево фолио без боя и
пластмаса : 40% от Ал. Мек

алуминиево фолио без боя и пластмаса. Неметални
примеси и замърсяване до 1%.

590

Алуминиеви стружки

едри, навити на спирали. Стружки, незамърсени с железни
и неметални примеси. Без желязо, пясък, влага.

600

Олово меко чисто

олово от кабелни обвивки без асфалтово покритие. Оловни
тръби. Оловна ламарина.

605

Олово кабелно с асфалт

олово от кабелни обвивки с асфалтово покритие.

608

Оловни букви

от печатната индустрия

620

Акумулатори с пластмасова кутия

акумулаторни батерии с електролит, без нарушение на
цялостта на кутията, с капачки

622

Никел кадмиеви акумулатори

630

Акумулаторни решетки

без паста и без остатъци от пластмаса

820

Никел горени аноди

употребяване никелови аноди (горени)

830

хром-никелова стомана и парчета. Съдържание на никел 9 ÷
Неръждавейка 1, размери: 50/ 50/
9.50 %. Максимални размери 50 х 50 х 1500 мм или 70 х 70 х
1500 мм; 70/70/90мм
90 мм. Бяла на цвят. Не се привлича от магнит.

831

Неръждавейка 8% Ni

хром-никелова стомана и парчета. Съдържание на никел
~8%. Максимални размери 50 х 50 х 1500 мм или 70 х 70 х
90 мм. Бяла на цвят. Не се привлича от магнит.

841

Алпака

никелово-цинково-медна сплав

890

Неръждавейка-стружки

самолетен алуминиий, почистен от желязо (нитове и
планки), нарязан в размер 1500 х 600 х 300 мм
алуминиева плака от офсетов печат, неметални примеси и
замърсяване до 0.1%.
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