
Υπάρχουν δύο κύριες κινητήριες δυνάμεις που 
συμβάλλουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος για 
τα βιοπλαστικά:

  Η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού 
για τις κλιματικές αλλαγές 

  Η αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων

Οι περιορισμοί που αφορούν τα συμβατικά 
πλαστικά προϊόντα συχνά υποστηρίζονται από τη 
νομοθεσία (π.χ. απαγόρευση της δωρεάν διάθεσης 
της πλαστικής σακούλας) και, σε συνδυασμό με 
αυτούς, πολλές κορυφαίες εταιρείας αναπτύσσουν 

τις δικές τους πρωτοβουλίες για τη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα έτσι ώστε να ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις των πελατών τους:

  Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αυξάνουν 
σταθερά τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστι-
κών

  Εταιρείας όπως οι Coca-Cola, Danone, Ikea, 
Samsung, Procter & Gamble, Heinz και άλλες 
ήδη κατασκευάζουν κάποια από τα προϊόντα 
τους ή/και τη συσκευασία τους από βιοπλα-
στικό

  Η LEGO ξεκίνησε να χρησιμοποιεί βιοπλα-
στικό για να παράγει τα τουβλάκια που 
συνθέτουν τις πασίγνωστες κατασκευές της 
και σχεδιάζει το σύνολο να παράγεται από 
βιοπλαστικά έως το 2030

  Τα σούπερ-μάρκετ στην Ισλανδία χρησιμοποι-
ούν αποκλειστικά μη πλαστικές συσκευασίες 
για τα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ενώ η 
αλυσίδα σούπερ-μάρκετ Tesco θα ήθελε να 
χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανακυκλώσιμες 
συσκευασίες

Συνεπώς, η τάση για χρήση εναλλακτικών αντί για 
συμβατικών πλαστικών είναι εμφανώς ενισχυ-
μένη, ενώ η ζήτηση για βιοπλαστικά και ανακυκλω-
μένα πλαστικά αυξάνεται σημαντικά.

Τι ακριβώς είναι το βιοπλαστικό;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βιοαποικοδομήσιμου 
πλαστικού και πλαστικού βιολογικής βάσης;

Το Βιοπλαστικό  είναι ένας γενικός χαρακτη-
ρισμός για τα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά, τα 
πλαστικά που παράγονται από ανακυκλώσιμους 
πόρους, ή και τα δύο. Έχουν τις ίδιες ιδιότητες 
με τα συμβατικά πλαστικά, αλλά με το πρόσθετο 
όφελος ότι είναι πιο οικολογικά.

Το βιοαποικοδομήσιμο πλαστικό  είναι πλα-
στικό του οποίου η πολυμερική αλυσίδα, υπό την 
επίδραση μικροοργανισμών στις κατάλληλες 
συνθήκες, διασπάται σε ουσίες που απαντούν στη 
φύση.

Το πλαστικό βιολογικής βάσης είναι πλαστικό 
που παράγεται από ανανεώσιμους πόρους, όπως 
καλαμπόκι, ζαχαροκάλαμο, σπόρους σόγιας, κλπ.

Άλλη μια σημαντική ομάδα πλαστικών που μπορεί 
να συμβάλει θετικά στη μείωση του αποτυπώμα-
τος άνθρακα είναι τα ανακυκλωμένα πλαστικά.  

Η RESINEX, χάρη στο πλήρες χαρτοφυλάκιο βιο-
πλαστικών που προσφέρει, κατέχει ηγετική θέση 
στην αγορά των περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊό-
ντων. Παρέχουμε βιοπλαστικά και ανακυκλωμένα 
πλαστικά υψηλής ποιότητας που προορίζονται για 
ποικίλες εφαρμογές, από την αυτοκινητοβιομηχα-
νία μέχρι τρισδιάστατη εκτύπωση και πλαστικά 
δοχεία ή φύλλα που κατασκευάζονται με τη 
μέθοδο της εξώθησης.

Βιοπλαστικά– μια σημαντική τρέχουσα τάση
Σήμερα, η δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης 
βιοπλαστικού υφίσταται σχεδόν για όλα τα συμβατικά 
πλαστικά υλικά και τις αντίστοιχες εφαρμογές.

Ακόμα και να είσαι ο καλύτερος, 
μερικές φορές δεν είναι αρκετό.  
Ως εκ τούτου, προσπαθούμε  
περισσότερο. Resinex, ο καλύτερος 
διανομέας πλαστικών και  
ελαστομερών στην Ευρώπη.

H RESINEX, μέλος του ομίλου RAVAGO Group, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές πλαστικών και ελαστομερών στην Ευρώπη, με τοπικά υποκαταστήματα και αποθήκες 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το χαρτοφυλάκιο της RESINEX συνθέτουν πάνω από 10.000 είδη πλαστικών ευρείας κατανάλωσης (PE, PP, PS), μηχανολογικών πλαστικών (ABS, PC, 
PC / ABS, PA6, PA66) και ειδικών πολυμερών (POM, PBT, LCP, PPS, TPE, TPU, PMMA, PA12, ΡΑ11 και άλλα). Η RESINEX είναι ο επίσημος διανομέας εταιρειών όπως Dow, Trinseo, Solvay, 
Celanese, LG Chem, Braskem, DSM, Total, Altuglas, Arkema, ExxonMobil και άλλων (η εκπροσώπηση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε χώρα).



Βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά και 
πλαστικά βιολογικής βάσης

PLA Ingeo™ 
Το PLA Ingeo™ (πολυγαλακτικό οξύ) της 
Natureworks παράγεται με τον πολυμερισμό 
του γαλακτικού οξέος ο οποίος προκύπτει από 
τη ζύμωση των σακχάρων του καλαμποκιού. Η 
χρήση του Ingeo™ μειώνει τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου έως και 75% σε σύγκριση με τα 
συμβατικά πλαστικά, όπως PS (πολυστυρένιο) ή 
PET (πολυτερεφθαλικό αιθυλένιο).

Τα κύρια πλεονεκτήματα του υλικού PLA είναι 
τα εξής:

  Εξαιρετική λάμψη και διαφάνεια
  Εύκολη διαμόρφωση σχήματος
  Εκτύπωση και ανάγλυφη επεξεργασία
  Υψηλή ακαμψία
  Πολύ καλές ιδιότητες φραγμού

  
Χρησιμοποιείται κυρίως στον κλάδο συσκευ-
ασίας, για την παραγωγή πλαστικών μαχαιρο-
πήρουνων, δίσκων κουζίνας ή τρισδιάστατων 
νημάτων.

BioBatch – Ενώσεις PLA για Εξώθηση Μεμβράνης 
Οι ενώσεις βιοαποικοδομήσιμου PLA BioBatch 
αποτελούνται από βιοπολυμερή και ειδικά πρό-
σθετα εγκεκριμένα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
EN 13432, καθώς και το πρότυπο DIN CERTCO D 
6400.

Ανταποκρίνονται στην τρέχουσα τάση και στη 
νέα νομοθεσία με σκοπό τον περιορισμό της χρή-
σης της σακούλας μιας χρήσης που αποτελείται 
από συμβατικά πλαστικά.

Στις τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνονται:
 Σακούλες για ψώνια
  Μεμβράνες κηπουρικής και γεωργικής 

χρήσης
 Σακούλες απορριμμάτων
 Φύλλα υγιεινής και συσκευασίας

Πλαστικά βιολογικής βάσης

I´m green™ PE
Το πολυαιθυλένιο I’m green ™ της Braskem είναι 
ένα βιοπολυμερές που παράγεται από αιθανόλη 
ζαχαροκάλαμου. Έχει τις ίδιες ιδιότητες, καθώς 
και μεγάλο εύρος εφαρμογών και επεξεργασίας, 
όπως το κλασικό πολυαιθυλένιο, ενώ ταυτόχρονα 
είναι ανακυκλώσιμο όπως το συνηθισμένο PE.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του πολυαιθυλε-
νίου I’m green ™ περιλαμβάνει:

  LDPE (πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας)
  LLDPE (γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής 

πυκνότητας)
  HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

IΤο PE I’m green ™ είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για 
την παραγωγή άκαμπτων και εύκαμπτων συσκευ-
ασιών (τρόφιμα και ποτά, απορρυπαντικά και 
καλλυντικά), παιχνιδιών και δοχείων ή πλαστι-
κής σακούλας.

Για τον ευχερέστερο εντοπισμό των προϊόντων 
που περιέχουν πολυαιθυλένιο I’m green™ στη 
σύνθεσή τους, καθώς και για την ευκολότερη 
αναγνώρισή τους από τους καταναλωτές, η 
Braskem δημιούργησε τη σφραγίδα I’m green™. 
Για να φέρει ένα προϊόν τη σφραγίδα I’m green™, 
πρέπει να τηρεί ορισμένα κριτήρια που έχει 
θεσπίσει η Braskem.

PA 4.10 EcoPaXX® 
Το πολυαμίδιο (PA) 4.10 EcoPaXX® της DSM 
αποτελείται κατά 70% από καστορέλαιο που 
προέρχεται από τους σπόρους του αντίστοιχου 
φυτού (Ρίκινος ο Κοινός). Οι θερμικές και μηχα-
νικές του ιδιότητες είναι παραπλήσιες με αυτές 
του PA66, εκτός από την απορροφητικότητα που 
είναι κατά 30% μικρότερη.

Κύρια χαρακτηριστικά του EcoPaXX®:
  Εξαιρετική αντοχή σε χημικές ουσίες
  Χαμηλή απορρόφηση νερού - κατάλληλη 

εναλλακτική λύση αντί του PA66 αν το  
προϊόν έρχεται σε επαφή με νερό / γλυκόλη

  Υψηλό σημείο τήξης που φτάνει τους 
250°C - το υψηλότερο όλων των  
βιοπολυμερών

  Υψηλή ταχύτητα κρυστάλλωσης, όπως 
τα PA66 και PA6, για γρήγορη και εύκολη 
επεξεργασία

TPC Arnitel® ECO
Το TPC (TPE-E) Arnitel® ECO είναι ένας θερμοπλα-
στικός συμπολυεστέρας που αποτελείται κατά 
50% από ανανεώσιμους πόρους με κύριο συστα-
τικό το κραμβέλαιο.    
Τα κύρια πλεονεκτήματα του Arnitel® ECO 
είναι:

  Εξαιρετική αντοχή σε καταπόνηση 
 Εξαιρετική θερμοκρασιακή αντοχή
 Υψηλή αντοχή σε κρούσεις
 Υψηλή αντοχή σε φθορά και τριβές
  Καλή αντοχή σε χημικές ουσίες και  

καιρικές συνθήκες 
 

PA 6.10 Technyl® eXten
Το πολυαμίδιο 6.10 Technyl® eXten αποτελεί-
ται κατά τουλάχιστον 60% από ανανεώσιμους 
πόρους.

Στα κύρια οφέλη του Technyl® eXten  
περιλαμβάνονται:

  Εξαιρετική αντοχή σε χημικές ουσίες, 
όπως άλατα (ZnCl2), έλαια, ζεστό νερό, 
ατμός και καύσιμα

  Εξαιρετικός φραγμός σε αέρια (O2, CO2)
  Πολύ καλός φραγμός σε καύσιμα
  Εξαιρετική θερμοκρασιακή αντοχή
  Υψηλή πρόσφυση σε μέταλλα - επικάλυψη 

μεταλλικών επιφανειών για προστασία από 
διάβρωση και οξείδωση



Χάρη στην εξαιρετική αντοχή του σε χημικές 
ουσίες όπως τα άλατα, ο ατμός και το ζεστό 
νερό, καθώς και στη χαμηλή απορρόφηση νερού, 
το Technyl® eXten αποτελεί μια οικονομικά 
αποδοτική εναλλακτική λύση αντί για πολυαμίδια 
με μεγαλύτερη αλυσίδα ατόμων άνθρακα, όπως 
το PA12.

PA11 Rilsan®

Το PA11 Rilsan® είναι ένα μοναδικό πολυαμίδιο 
υψηλών επιδόσεων της Arkema, το οποίο απο-
τελείται 100% από έναν ανανεώσιμο πόρο - το 
καστορέλαιο.

  Αντοχή τόσο σε υψηλές όσο και σε πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες

  Αντοχή σε έλαια, υδραυλικά υγρά και  
καύσιμα

  Χαμηλή απορρόφηση νερού
  Πολύ καλή αντοχή σε τριβές
  Εξαιρετική σκληρότητα, ακόμα και σε 

χαμηλές θερμοκρασίες

PA Rilsan® CLEAR
Το RILSAN® CLEAR είναι ένα διαφανές PA με ιδιό-
τητες υψηλών επιδόσεων, το οποίο προσφέρεται 
για καινοτόμες επιλογές σχεδιασμού εξαρτημά-
των που κατασκευάζονται μέσω χύτευσης με 
έγχυση και τα οποία προορίζονται ιδιαίτερα για 
δραστηριότητες άθλησης και ψυχαγωγίας.

TPE-A Pebax® Rnew® 
Το TPE-A Pebax® Rnew® είναι ένα θερμοπλαστικό 
ελαστομερές πολυαμίδιο υψηλών επιδόσεων με 
βάση το βιοπλαστικό Rilsan® PA11.

Πλεονεκτήματα του TPE-A Pebax® Rnew®:
  Χαμηλή πυκνότητα
  Εύκολη επεξεργασία
  Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
  Εξαιρετικές ελαστικές ιδιότητες
  Υψηλή αντοχή στη θερμότητα

 

Ανακυκλωμένα πλαστικά υψηλής 
ποιότητας
Η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών ανταπο-
κρίνεται επίσης στην απαίτηση για μείωση των 
εκπομπών CO2 και περιβαλλοντική αειφορία, 
καθώς και στις σχετικές νομοθετικές απαιτή-
σεις.

Πολλοί Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού 
(ΚΠΕ) σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους 
έχουν θέσει στόχους για τη χρήση ορισμένου 
ποσοστού ανακυκλωμένου πλαστικού στα 
προϊόντα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η αυτοκινητοβιομηχανία, όπου η χρήση 
ανακυκλωμένων πλαστικών επιβάλλεται συχνά 
για διάφορους λόγους, πέραν της οικονομίας που 
επιτυγχάνεται από τη χρήση τους.

PA6.6 Technyl® 4earth®

Το PA6.6 Technyl® 4earth® κατασκευάζεται με 
την πρωτοποριακή, κατοχυρωμένη με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, τεχνολογία η οποία χρησιμοποιεί 
ως σταθερό πόρο τεχνικά υφάσματα μετά την 
ολοκλήρωσή της βιομηχανικής χρήσης τους, 
όπως αερόσακους αυτοκινήτων. Αυτή η μοναδική 
τεχνολογία προσφέρει ένα προϊόν φιλικό προς το 
περιβάλλον, ενώ παράλληλα διατηρεί τις ίδιες 
ιδιότητες με τα κανονικά πολυαμίδια Technyl® που 
χρησιμοποιούνται σε απαιτητικές εφαρμογές.

  Παρόμοιο ιξώδες με παραδοσιακά πολυαμίδια
  Δυνατότητα διαμόρφωσης με έγχυση με 

θερμαινόμενα κανάλια
  Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες
  Καλή αντοχή στη γήρανση

Ανακυκλωμένα πλαστικά υψηλής ποιότητας 
της RAVAGO

Η Ravago, ειδικός στη σύνθεση πλαστικών ενώ-
σεων, έχει αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο 
διαφόρων κατηγοριών βιομηχανικών πολυμερών 
με αυστηρά επιθεωρούμενη και ελεγχόμενη 
ποιότητα. Τα πλαστικά βιομηχανικής ποιότητας 
χρησιμοποιούνται συνήθως για μη οπτικές εφαρ-
μογές υψηλών απαιτήσεων που απαιτούν καλές 
μηχανικές ιδιότητες και οικονομική τιμή.

Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες της Ravago 
συνεργάζονται με μεμονωμένους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων, όπως οι VW, Škoda, Daimler, BMW, 
Ford, Jaguar Land Rover και άλλοι. Επομένως, 
τα υλικά της Ravago αναπτύσσονται έτσι ώστε 
να καλύπτουν τις ακριβείς προδιαγραφές κάθε 
επιμέρους ΚΠΕ.

Κατάλογος ανακυκλωμένων πολυμερών υψη-
λής ποιότητας της RAVAGO:

PA6, PA66 Ravamid ®

Ενώσεις πολυπροπυλενίου (PP) Mafill®

Ενώσεις PP               Ravaplen®

Πολυανθρακικές ρητίνες PC/ABS  Mablex® 
(ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- στυρενίου) 

ABS  Sicoflex®

PC  Sicoklar®

PE  Ravalene®

PS  Sicostirolo® 



Βιοπλαστικά και  
αειφόρες λύσεις.

Πλαστικά βιολογικής 
βάσης 

  LD PE, LLD PE, HD PE  I´m green™ 
  PA 4.10 EcoPaXX®     
  TPC Arnitel® ECO
  PA 6.10 Technyl® eXten
  PA11 Rilsan®

  PA Rilsan® CLEAR
  TPE-A Pebax® Rnew® 

Ανακυκλωμένα πλαστικά 
υψηλής ποιότητας 

  PA 6.6 Technyl® 4earth® 
  PA 6, PA 66 Ravamid ®

  Ενώσεις PP Mafill®

  Ενώσεις PP Ravaplen®

  PC/ABS Mablex®

  ABS Sicoflex®

  PC Sicoklar®

  PE Ravalene®

  PS Sicostirolo®

Βιοαποικοδομήσιμα 
πλαστικά 

  PLA Ingeo™    
  PLA compounds BioBatch

RESINEX Hellas SA
Nερατζιωτίσσης  115, 151 24 Mαρούσι, Αθήνα
Τηλέφωνο +30 214 400 8600, Φαξ +30 214 400 8404
e-mail. info@resinex.gr www.resinex.gr


