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ਚਰਬੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ 

ਪਾਈਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੋ       ਹਰੇ ਬਬਨ ਬਿੱਚ ਪਾਉ 



ਇਸਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੋ       ਹਰੇ ਬਬਨ ਬਿੱਚ ਪਾਉ 

ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 
ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਪਾਈਪਾਂ, ਬੈਕ-ਅਪ ਵਸਉਰਜ ਅਤੇ ਮਵਹੰਗੀ 
ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਬਬਨ ਬਿੱਚ  
ਪਾਉ, ਨਾਲੀ ਬਿੱਚ ਨਹੀਂ:

ਚਰਬੀ: ਡੇਅਰੀ 
ਉਤਪਾਦ,ਮਾਰਜਰੀਨ,ਸ਼ੌਰ੍ਟਵਨਂਗ  ਅਤੇ 
ਗ੍ੈਿੀ ਤਰ੍ੀ। 

ਤੇਲ:  ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਿਾਲੇ ਤੇਲ 
(ਜੈਤੂਨ, ਨਾਰੀਅਲ, ਕਨੋਲਾ, ਸਬਜੀ, 
ਮੂੰ ਗਫਲੀ, ਆਵਦ ਦਾ), ਸਲਾਦ 
ਡਰੈਵਸੰਗਸ ਅਤੇ ਮੇਅਨੀਜ।

ਗਰੀਸ:  ਮੀ੍ਟ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਪਸੂ 
ਚਰਬੀ।

ਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਿਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ 
ਨੰੂ ਹੋਰ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਪੂ ਵਿੱਚ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਾ ਗਰੀਸ  ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਵਡਪੂ ਲੱਭਣ ਲਈ 
wipeitgreenbinit.ca ’ਤੇ ਜਾਓ। 
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