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Free Household Hazardous 
Waste Collection

Recolección gratuita de desechos 
peligrosos del hogar

Rác Thải Độc Hại Từ Hộ Gia Đình

Free to Santa Ana Residents
No appointment required
Residents may transport up to 15 gallons or 125 pounds of waste 
per visit.

Do not bring explosive, radioactive, biomedical or business waste.
Proof of Santa Ana residency required (California driver’s license, 
water bill, utility bill, etc.)

Household hazardous waste (HHW) materials are toxic. Please 
transport them carefully. The City of Santa Ana and Republic 
Services are not responsible for the transportation of your 
materials to the HHW collection site.

Gratis para Residentes de Santa Ana
No se requiere cita
No transporte mas de 15 galones o 125 libras de desperdicios en 
un solo viaje.

No traiga materiales explosivos, radioactivos, médicos o 
provenientes de algún negocio o comercio.
Se requiere una prueba de residencia en Santa Ana (Licencia de 
conductor de California, factura de agua, electricidad, etc.).

Los materiales de desecho doméstico peligrosos (HHW) son 
tóxicos. Por favor transpórtelos con cuidado. La Ciudad de Santa 
Ana y Republic Services no son responsables por el transporte que 
usted efectúe de los materiales hasta el lugar de recolección.

Miễn phí cho Cư dân Santa Ana
Không phải lấy hẹn
Cư dân có thể vận chuyển tối đa 15 gallon hoặc 125 pound rác thải 
cho mỗi chuyến.

Không mang theo chất nổ, chất phóng xạ, chất thải y sinh hoặc 
chất thải từ hoạt động kinh doanh.
Phải có giấy tờ chứng minh việc cư trú ở Santa Ana (Bằnglái xe 
California, hóa đơn tiền nước, hóa đơn tiện ích, v.v...).

Chất thải nguy hại từ hộ gia đình đều độc hại. Vui lòng cẩn thận 
khi vận chuyển. Thành phố Santa Ana và Republic Services không 
chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển chất thải của quý vị tới địa 
điểm thu gom chất thải nguy hại.

March 25, 2023 
8 a.m. to 2 p.m.
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� Adhesives. Glues, caulking, 
sealer, etc.

� Aerosols. Those containing 
fl ammable or hazardous materials.

� Art/Hobby Supplies. Adhesives, 
cleaners, correction fl uid, 
photography chemicals, etc.

� Automotive Products. Cleaners, 
polish, lubricants, solvents, fuel, 
gasoline, antifreeze, carburetor 
cleaner, paint remover, engine 
degreaser, used motor oil, oil fi lters.

� Batteries. Automotive/household.

� Cleaners/Waxes. Household 
products – cleansers, polish, 
degreaser, rug/upholstery 
cleaner, etc.

� Flammables. Solvents, fuel, 
lubricant, kerosene, charcoal lighter, 
lighter fl uid.

� Lubricants/Oils.

� Other Household Products. 
Household lamps, bulbs (including 
CFLs), circulars, u-bends, 4’ and 8’ 
fl uorescent tubes, thermostats, 
thermometers.

� Paint. All paint products including 
thinner, lacquer, linseed oil, primer, 
stain, varnish.

� Poison. Household/garden poison, 
bait, fertilizer, etc.

� Electronics. TVs, monitors, laptops, 
fax machines, DVDs/Blu-ray discs, 
printers, camcorders, stereos, 
telephones, cell phones.

� Tires. Limit 4 per vehicle, commercial 
tires not accepted.

� Adhesivos. Pegamentos, masillas, 
selladores, etc.

� Aerosoles. Aquellos que contienen 
materiales infl amables o peligrosos.

� Suministros para artes plásticas/
pasatiempo. Adhesivos, limpiadores, 
fl uidos correctores, productos 
químicos para fotografía, etc.

� Productos automotores.
Limpiadores, abrillantador, 
lubricantes, disolventes, combustible, 
gasolina, anticongelante, limpiador de 
carburador, removedor de pintura, 
desengrasantes de motores, aditivos 
de combustible, aceite usado de 
motor, fi ltros de aceite.

� Baterías. Automotrices/de 
uso doméstico.

� Limpiadores/parafi nas. De uso 
doméstico/productos de limpieza, 
desengrasantes, limpiadores de 
alfombras/tapicería, etc.

� Infl amables. Solventes, 
combustible, lubricantes, 
kerosene, fl uido para encender 
carbon, y fl uido de encendedor.

� Lubricantes/Aceites.

� Otros productos de uso doméstico.
Lámparas de uso doméstico, 
bombillas (incluso CFL), circulares, en 
forma de U, tubos fl uorescentes de 4’ 
y 8’, termostatos, termómetros.

� Pintura. Toda pintura, incluyendo 
los diluyentes, lacas, aceite de linaza, 
imprimidores, tintes, barnices.

� Venenos. Venenos para uso 
doméstico/de jardín, cebo venenoso, 
fertilizante, etc.

� Electrónicos. Televisores, monitores, 
computadoras portátiles, máquinas 
de fax, reproductores DVD/Blu-
Ray, impresoras, video grabadoras, 
aparatos estereofónicos, teléfonos, y 
teléfonos celulares.

� Llantas. Límite de 4 por vehículo, no 
se aceptan llantas comerciales.

� Chất kết dính. Keo, keo dán, chất 
bít kín, v.v...

� Bình xịt. Loại có chứa các vật liệu 
gây cháy hoặc nguy hiểm..

� Vật liệu cho Nghệ thuật/ Sở thích.
Chất kết dính, chất tẩy rử a, chất làm 
sạch, hóa chất nhiếpảnh, v.v...

� Sản phẩm cho ô tô. Chất tẩy rửa, 
chất làm bóng, chất bôi trơn, dung 
môi, nhiên liệu, xăng, chất chống 
đông, chất làm sạch bộchế hòa khí, 
chất tẩy sơn, chất tẩy nhờn động cơ, 
dầuđộng cơ đã qua sử dụng, 
bộ lọcdầu.

� Pin. Xe/hộ gia đình.

� Chất tẩy rửa/Sáp. Sản phẩm dung 
cho hộ gia đình - chất tẩy rửa, chất 
đánh bóng, chất tẩy nhờn, chất tẩy 
rửa, thảm/bọc ghế, v.v.

� Chất dễ cháy. Dung môi, nhiên liệu, 
chất bôi trơn, mồi lửa than, dung 
dịch mồi lửa.

� Chất bôi trơn/Dầu.

� Các sản phẩm khác trong hộ gia 
đình. Đèn của hộ gia đình, bóng đèn 
(kể cả CFL), đèn tròn, đèn chữ u, ống 
huỳnh quang 4’ và 8’, bộ điều nhiệt, 
nhiệt kế.

� Sơn. Tất cả các sản phẩm sơn bao 
gồm chất pha loãng, sơn mài, dầu 
lanh, sơn lót, chất nhuộm, vecni.

� Chất độc hại. Chất độc hại trong 
nhà/ vườn, mồi bẫy, phân bón, v.v.

� Đồ điện tử. TV, màn hình, laptop, 
máy fax, DVD/Blu-Ray, máy in, máy 
quay phim, dàn âm thanh, điện 
thoại, điện thoại di động.

� Lốp xe. Giới hạn 4 lốp xe cho 
mỗi xe, không chấp nhận lốp xe 
thương mại.

� Ammunition, explosives
� Asbestos
� Biological waste, syringes
� Business waste
� Commercial chemicals 

(for business use)
� Construction materials
� Fire extinguishers
� Gas cylinders

� Leaking containers
� Liquid mercury
� Paper/newspaper, glass, trash
� Pharmaceutical products (medication)
� Refrigerators, water heaters, stoves, 

ovens, air conditioners
� Road and marine fl ares
� Smoke detectors
� Wood or metals

� Munición, explosivos
� Asbestos
� Desechos biológicos, jeringas
� Desechos de algún negocio 

o comercio
� Químicos de uso comercial
� Materiales de construcción
� Extintores
� Cilindros de gas
� Contenedores con fugas

� Mercurio líquido
� Papel/periódicos, vidrio, basura
� Productos farmacéuticos 

(medicamentos)
� Refrigeradores, calentadores 

de agua, estufas, hornos, 
acondicionadores de aire

� Luces de Bengala (marinas 
y automotrices) 

� Detectores de humo
� Madera o metales

� Đạn dược, chất nổ
� Amiăng
� Chất thải sinh học, ống tiêm
� Chất thải từ kinh doanh
� Hóa chất thương mại (dùng trong 

hoạt động kinh doanh)
� Vật liệu xây dựng
� Bình chữa cháy
� Bình gas
� Hộp đựng bị rò rỉ
� Thủy ngân lỏng

� Giấy/báo, thủy tinh, rác
� Dược phẩm (thuốc)
� Tủ lạnh, bình nóng lạnh, bếp, lò 

nướng, máy điều hòa nhiệt độ
� Pháo sáng đường bộ và đường thủy
� Máy báo khói
� Gỗ hay kim loại

Items Not Accepted Artículos No Aceptados Đồ Vật Không Được Chấp Nhận

Items Accepted Artículos Aceptados Các vật được chấp nhận

Free to Santa Ana Residents Gratis para Residentes de Santa Ana Miễn phí cho Cư dân Santa Ana

tires not accepted.


