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Oblékněte se do plastových lahví
Každý člověk ví, že by měl třídit odpad. Většina z nás to dělá. Někteří dokonce vědí, co se s vytříděným
odpadem děje. Věřili byste, že se můžete od hlavy až po paty obléknout do výrobků z plastových lahví?
Co se s PET lahvemi děje? Ze žlutého kontejneru putují všechny plasty na dotřiďovací linku, kde se
ručně třídí a zbavují pevných nečistot. Například všechny PET lahve se roztřiďují podle barev, tak aby se
oddělily barevné od čirých. Dalším krokem je drcení, mytí, sušení a takzvaná tepelná granulace. Pomocí
těchto procesů z PET lahví vznikají granule, které dokážou nahradit přírodní suroviny, používané
například k výrobě triček, bund a spacáků.
Pokud si představíme náš šatník, můžeme v teplém odpoledni vyrazit ven v tričku, při jehož výrobě byla
použita vlákna, která vznikla recyklací PET lahví. K výrobě vláken na jedno takové triko je zapotřebí
zhruba pěti PET lahví od nápojů. V případě, že se ochladí, oblékneme si přes triko svetr, při jehož
výrobě mohou být taktéž použita vlákna z recyklovaných PET lahví.
Dutá vlákna, která jsou vyráběna recyklací plastů, mají velmi široké využití. Jsou používána při výrobě
většiny aktivního oblečení a pomůcek. Patří mezi ně velmi prodyšná trička, spodní prádlo, ponožky
zimní bundy a spacích pytle. Umělá vlákna, jsou také používána při výrobě zátěžových koberců,
netkaných textilií a odolných materiálů.
„V České republice se zvyšuje množství PET lahví určených k recyklaci. Podpora a nárůst recyklace
znamená, že vracíme do surovinového oběhu materiály, které nahrazují původní materiály získávané z
přírodních zdrojů. Výhodou je, že takové využití odpadů v řadě případů nemá žádný vliv na kvalitu a
vlastnosti výsledných výrobků. Proto si řada lidí ani neuvědomuje, že se s výrobky z recyklátu denně
setkává a používá je.“, upřesnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se
tříděním a recyklací odpadu.
Další informace najdete na webové adrese www.ekontejnery.cz .
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