
Folie, folie degradowalne, folie biodegradowalne, folie kompostowalne

- najcz´Êciej zadawane pytania i odpowiedzi.

1. Co to jest plastik ?

Tworzywa sztuczne sà potocznie zwane plastikami. Plastik to ogólna nazwa materia∏ów, których

g∏ównym sk∏adnikiem sà syntetyczne lub naturalne polimery. Plastiki mogà byç formowane

lub wyt∏aczane do postaci ró˝nych przedmiotów, folii, lub w∏ókien.

2. Co to jest plastikowa folia lub worek ?

Jest to tworzywo sztuczne, np. polietylen wyt∏oczony do postaci folii, po czym zgrzewany

na goràco do postaci worka.

3. Co to jest "plastik degradowalny" ?

W ekstremalnych warunkach (powy˝ej 100∞C) lub w obecnoÊci katalizatora, polietylenowa folia

(lub worek) traci swoje w∏aÊciwoÊci plastyczne i staje si´ krucha poniewa˝ plastyczny polimer

zaczyna ulegaç rozk∏adowi.

4. Czy worki plastikowe mogà ulegaç rozk∏adowi albo degradacji ?

Folia z tworzywa sztucznego np. polietylenowa pozostanie nienaruszona przez dziesiàtki lat,

a nawet przez stulecia. Dodajàc katalizatory chemiczne do polietylenu przyspieszamy tempo

degradacji. Koƒcowym produktem sà czàsteczki zdegradowanego polietylenu.

5. Co oznacza s∏owo "biodegradowalny" ?

Biodegradowalny znaczy zdolny do ulegania rozk∏adowi przez np. bakterie; "biodegradowalny

detergent", "biodegradowalny worek na odpady domowe".

6. Co to jest "biodegradowalna folia" lub worek?

Jest to folia (lub worek) wyprodukowana z materia∏u, który posiada w∏aÊciwoÊci tworzywa

sztucznego, ale jest materia∏em biodegradowalnym.

7. Jakie materia∏y sà wykorzystywane do produkcji biodegradowalnych folii

i worków?

Wykorzystywane sà n.p.: skrobia i poliester.

8. Co to jest "100 % biodegradowalna folia" lub worek ?

Foli´ (lub worek) mo˝na nazywaç biodegradowalnà je˝eli zawiera, choçby 1 % substancji

biodegradowalnej.

Aby foli´ (lub worek) mo˝na uwa˝aç za kompostowalnà, musi zawieraç 100 % substancji

biodegradowalnej.

9. Co to jest "folia (lub worek) kompostowalna" ?

Jest to taka 100 % biodegradowalna folia (lub worek), która w Êrodowisku kompostowym ulega

rozpadowi (biodegradacji) na dwutlenek w´gla i wod´ tak samo, jak organiczne sk∏adniki

kompostu.



10. Jak sprawdziç czy folia (lub worek) jest kompostowalna ?

Nale˝y sprawdziç w karcie informacyjnej czy folia posiada aprobat´ DIN CERTCO lub czy spe∏nia

wymagania DIN U 54 900.

11. Czy wszystkie materia∏y biodegradowalne produkowane sà z surowców

odnawialnych ?

Nie. Nale˝y zapytaç o potwierdzenie dostawc´ lub producenta.

Materia∏y biodegradowalne najcz´Êciej wytwarzane sà z ropy naftowej i z roÊlin, ale tylko roÊliny

sà nie ulegajàcym wyczerpaniu surowcem odnawialnym.

12. Co jest lepszym surowcem do produkcji folii biodegradowalnej: skrobia

czy poliester ?

Parametry folii poliestrowych lepiej spe∏niajà, a nawet przekraczajà wymagania stawiane

dla wi´kszoÊci zastosowaƒ folii i worków.

13. W jaki sposób mo˝na kupiç 100 % biodegradowalnà, poliestrowà foli´

lub worki wyprodukowane z odnawialnego surowca roÊlinnego i zatwierdzone

do kompostowania ?

Zadzwoƒ lub napisz do firmy OTiK w Gdyni: tel.: 58 6230498, fax; 58 6230496,

e-mail: otik@use.pl

Opracowano na podstawie informacji firmy Lake Chemicals & Minerals dost´pnej w internecie

(www.lakecm.co.uk).


