
Има две основни движещи сили, за да излязат 
биопластмасите на преден план в полезрението 
на нашия интерес:

  Повишаване на информираността на 
обществото за промените на климата

  Повишаване на цените на изкопаемите 
материали

Ограниченията за конвенционалните 
пластмасови продукти често се подкрепят 
от законодателството (например забрана за 
безплатни пластмасови торбички за пазаруване) 

и заедно с това много водещи компании излизат 
със свои собствени инициативи за намаляване 
на въглеродния отпечатък на продукта, за да 
отговорят на изискванията на своите клиенти:

  Производителите на автомобили постоянно 
увеличават употребата на рециклирани 
пластмаси

  Компании като Coca-Cola, Danone, Ikea, 
Samsung, Procter & Gamble, Heinz и други 
вече имат техни продукти и/или опаковки 
от биопластмаса

  LEGO започна производство на части 
за своите известни комплекти от 
биопластмаса и планира да ги произвежда 
изцяло от биопластмаса до 2030 г.

  Супермаркети Iceland планират само 
непластмасови опаковки за собствените 
си марки, а супермаркети Tesco също биха 
искали да използват само рециклируеми 
опаковки

По този начин тенденцията към алтернатива 
на конвенционалните пластмаси значително 
се ускорява и търсенето на биопластмаси 
и рециклирани пластмаси се увеличава 
значително.

Какво точно е биопластмаса?

Каква е разликата между биоразградима 
пластмаса и пластмаса от биологичен произход?

Биопластмаса е общо наименование за 
биоразградими пластмаси, пластмаси, 
произведени от възобновяеми източници 
или и двете. Те имат същите свойства като 
конвенционалните пластмаси, но предлагат 
и допълнителна полза от факта, че са 
по-екологични.

Биоразградима пластмаса е пластмаса, 
която при подходящи условия, под действието 
на естествени микроорганизми, разгражда 
полимерната верига в естествено срещащи се 
вещества.

Пластмаса от биологичен произход – 
пластмаса, изработена от възобновяеми 
източници, като царевица, захарна тръстика,  
соя и др.

Друга важна група пластмаси, която може 
да допринесе положително за намаляването 
на въглеродния отпечатък, е рециклираната 
пластмаса. 

С широкото си портфолио от биопластмаси 
RESINEX е лидер на пазара за екологично 
устойчиви продукти. Ние доставяме 
биопластмаси и висококачествени рециклирани 
пластмаси за приложения от автомобилната 
индустрия от 3D печат до съдове с раздувно 
формоване или фолиа.

Биопластмасите – настояща основна тенденция
Днес съществува алтернатива с биопластмаса  
за почти всеки конвенционален пластмасов 
материал и съответното приложение.

Дори да си най-добрият понякога не
е достатъчно. Затова ние полагаме
непрестанни усилия. Резинекс,
най-добрият дистрибутор на
полимери и каучуци в Европа.

Резинекс, част от групата Раваго, е водещ европейски доставчик на полимери и каучуци с местни офиси и складове във всяка европейска страна. Портфолиото на Резинекс 
се състои от над 10 000 видове комодитис полимери PE, PP, PS през инженерни пластмаси ABS, PC, PC / ABS, PA6, PA66 до специални полимери като POM, PBT, LCP, PPS, TPE, 
TPU, PMMA , PA12, PA11 и други. Резинекс е официалният дистрибутор на компании като Dow, Trinseo, Solvay, Celanese, LG Chem, Braskem, DSM, Total, Altuglas, Arkema, ExxonMobil 
(наличността може да варира в различните страни).



Биоразградими пластмаси и 
пластмаси с биологичен произход

PLA Ingeo™ 
PLA Ingeo™ (полимлечна киселина) от 
Natureworks се получава чрез полимеризиране 
на млечна киселина, получена чрез фер-
ментация на захари от царевични растения. 
Използването на Ingeo™ намалява емисиите 
на парникови газове с до 75% в сравнение с 
обикновените пластмаси като PS или PET.

Основните предимства на материала от 
полимлечна киселина (PLA) са:

  Отличен гланц и прозрачност
  Лесно оформяне
  Печатане и щамповане
  Голяма твърдост
  Отлични бариерни свойства

  
Използва се предимно в опаковъчната 
индустрия, за производството на пластмасови 
прибори, кухненски подноси или 3D нишки.

BioBatch – PLA съединения за екструзия на 
фолиа

BioBatch биоразградимите PLA съединения 
са изработени от биополимери и специални 
добавки, одобрени в съответствие с DIN EN 
13432, както и с DIN CERTCO D 6400.

Те са отговор на настоящата тенденция и 
новото законодателство за ограничаване на 
използването на торбички за пазаруване от 
конвенционални пластмаси.

Типичните приложения са:
 Торбички за пазаруване
 Градински и селскостопански фолиа
 Торби за боклук
 Хигиенни и опаковъчни фолиа

Пластмаси на биологична основа

I´m green™ Polyethylene
I‘m green ™ Polyethylene от Braskem е биопо-
лимер, произведен от етанол, извлечен от 
захарна тръстика. Той има същите свойства, 
отлична гъвкавост на приложението и обра-
ботка като класически полиетилен и е рецикли-
руем като стандартен полиетилен.

Портфолиото на I‘m green ™ Polyethylene 
включва:

  LDPE
  LLDPE
  HDPE

I‘m green ™ полиетиленът е особено подходящ 
за производство на твърди и гъвкави опаковки 
(храни и напитки, почистващи продукти  
и козметика), играчки и контейнери или 
пластмасови чанти.

За да се идентифицират продуктите, които 
имат I‘m green™ Polyethylene в състава си и за 
да помогне на потребителите да ги разпоз-
наят, Braskem създаде знак I‘m green™. За да 
използват знака I‘m green™, продуктите трябва 
да спазват определени критерии, установени 
от Braskem.

PA 4.10 EcoPaXX® 
PA 4.10 EcoPaXX® от DSM се произвежда от 
70% рициново масло, получено от семена от 
рицин. Неговите топлинни и механични свой-
ства достигат стойности като PA66, но имат 
30% по-нисък капацитет на абсорбиране.

Основни характеристики на EcoPaXX®:
  Отлична химическа устойчивост
  Ниска водопоглъщаемост - подходяща 

алтернатива на PA66, ако частта е в 
контакт с вода /гликол

  Висока точка на топене до 250 °C - най-ви-
соката от всички биополимери

  Висока скорост на кристализация като 
PA66 и PA6 за бърза и лесна обработка

TPC Arnitel® ECO
TPC (TPE-E) Arnitel® ECO е термопластичен 
кополиестер, произведен от 50% възобновяеми 
източници на базата на рапично масло.  
  
Основните предимства на Arnitel® ECO са:

  Отлична издръжливост на пластична 
умора

  Висока устойчивост на пикови темпера-
тури

  Висока удароустойчивост
  Висока устойчивост на износване и абра-

зиви
  Добра устойчивост на химични вещества 

и атмосферни условия
 

PA 6.10 Technyl® eXten
Полиамидът 6.10 Technyl® eXten се про-
извежда от най-малко 60% възобновяеми 
източници.

Основни предимства на Technyl® eXten:
  Отлична химическа устойчивост на соли 

(ZnCl2), масла, гореща вода, пара и гориво
  Отлична газова бариера (O2, CO2)
  Много добра бариера за горива
  Устойчивост на висока температура
  Висока адхезия към метали - покритие на 

метални повърхности като защита срещу 
корозия и окисляване



Благодарение на изключителната си химическа 
устойчивост към соли, както и на пара, и на 
гореща вода, и ниската си водопоглъщаемост, 
Technyl® eXten е рентабилна алтернатива на 
полиамидите с по-дълга въглеродна верига, 
например PA12.

PA11 Rilsan®

PA11 Rilsan® е уникален висококачествен 
полиамид от Arkema, изработен от 100% въз-
обновяем източник - рициново масло.

  Устойчивост на високи и много ниски 
температури

  Устойчивост на масла, хидравлични 
течности и горива

  Ниска водопоглъщаемост
  Много добра устойчивост на абразия
  Отлична здравина дори при ниска  

температура

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

TPE-A Pebax® Rnew® 
RILSAN® CLEAR е прозрачен полиамид с 
високи експлоатационни качества, което 
дава възможност за иновативни дизайнерски 
решения при шприцването на части, специално 
за спортни и развлекателни дейности.

Предимствата на TPE-A Pebax® Rnew® са:
   Ниска плътност
   Лесна обработваемост
   UV устойчивост

   Отлични еластични свойства
   Голяма устойчивост на топлина

 

Висококачествена рециклирана 
пластмаса
Използването на рециклирана пластмаса също 
е отговор на изискването за намаляване на 
емисиите на CO2, устойчивостта на околната 
среда и свързаните с това законодателни 
изисквания.

Много производители (OEM) в различни индус-
триални сегменти имат цели за използване 
на определена част рециклирана пластмаса 
в своите продукти. Ясни доказателства са 
например автомобилната индустрия, където 
употребата на рециклирани пластмаси често 
се обуславя не само от финансовия аспект на 
тяхното използване.

PA6.6 Technyl® 4earth®

PA6.6 Technyl® 4earth® се произвежда чрез 
иновативната патентована технология със 
стабилен източник на постиндустриален 
технически текстил, например автомобилни 
въздушни възглавници. Тази уникална 
технология предлага екологичен продукт, като 
същевременно запазва същите свойства като 
стандартните полиамиди Technyl®, които се 
използват за взискателни приложения.

  Подобен вискозитет спрямо традиционните 
полиамиди

  Формова се в горещи леяци
  Отлични механични свойства
  Добра устойчивост на стареене

Висококачествена рециклирана пластмаса 
на RAVAGO

Ravago, експерт в компаундирането на 
пластмаси, е разработила широко портфолио 
от индустриални полимери, чието качество 
стриктно се наблюдава и контролира. Пластма-
сите с индустриално качество обикновено се 
използват за много взискателни, не-естетични 
приложения, които изискват добри механични 
свойства и изгодна цена.

Техническите експерти на Ravago са в контакт 
с отделни производители на автомобили, 
например VW, Škoda, Daimler, BMW, Ford, Jaguar 
Land Rover и други. Материалите на Ravago са 
разработени така, че да отговарят на точните 
спецификации на всеки OEM.

Обзор на висококачествените рециклирани 
полимери на RAVAGO:

PA6, PA66 Ravamid ®

PP компаунди) Mafill®

PP компаунди               Ravaplen®

PC/ABS  Mablex®

ABS  Sicoflex®

PC  Sicoklar®

PE  Ravalene®

PS  Sicostirolo® 



Биопластмаса  
и устойчиви решения.

Пластмаса на 
биологична основа 

  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® 

Висококачествена 
рециклирана пластмаса 

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

  PP компаунди Mafill®

  PP компаунди Ravaplen®

  PC/ABS Mablex®

  ABS Sicoflex®

  PC Sicoklar®

  PE Ravalene®

  PS Sicostirolo®

Биоразградима 
пластмаса 

  PLA Ingeo™    
  PLA compounds BioBatch
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