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Chcete odolný plot? Vyhazujte plasty do žlutého kontejneru.
Málokterý materiál dokáže tak potrápit naše životní prostředí. A málokterý materiál se dá tak dobře
využít. Řeč je o plastech a o plastových odpadech. Plastové odpady jsou všude kolem nás – použité
nákupní tašky, sáčky na potraviny, kelímky od jogurtů, dětské hračky, obaly od pracích prostředků, fólie
nebo přepravky. To všechno patří do žlutého kontejneru. A potom míří na recyklaci. To, co je na
počátku recyklace odpad, se na jejím konci stává novým produktem. Jak?
Po vysypání kontejneru je potřeba plastový odpad ještě dále dotřídit. Vytříděný plastový odpad se
potom dále upravuje drcením a mletím, fólie se spékají do granulí. Z takto upravených plastů se
připravuje směs, která se teplem taví a vtlačuje do kovových forem různých tvarů a velikostí. Po
vychladnutí je proces recyklace dokončen a z forem vycházejí nové výrobky.
Jaké vlastnosti mají výrobky z recyklovaných plastů?
- jsou mimořádně odolné proti povětrnostním vlivům – jinými slovy, takovým výrobkům je jedno,
jestli na ně prší, sněží nebo fouká vítr,
- mají dobré mechanické vlastnosti - nenasáknou vodou a není potřeba je opatřovat ochrannými
nátěry- prostě se o ně nemusíte starat,
- jsou lehké, odolné proti chemikáliím a navíc až doslouží, mohou být znovu recyklovány.
Výrobky z recyklovaných plastů najdou uplatnění v průmyslu, zemědělství, ale i v domácnostech.
Se kterými z těchto výrobků se můžete setkat i vy?
-

na zahradě vám dobře poslouží zatravňovací dlažba, záhonové chodníky, obrubníky, plotové latě a
sloupky, odvodňovací žlaby nebo lavičky,
doma můžete ocenit květináče nebo odpadkové koše,
při stavbě můžete využít přepravní palety, různé typy desek, prken a hranolů,
Váš dům či byt mohou před dopravním hlukem chránit protihlukové stěny.

„Recyklací plastových odpadů se vrací do surovinového oběhu materiály, které by jinak končily na
skládkách. Díky uplatňování výrobků z recyklovaných plastových odpadů se lidé mohou přesvědčit, že
třídit odpad má smysl,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se
tříděním a recyklací odpadu.

Další informace o třídění odpadu najdete na webové adrese www.ekontejnery.cz .
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