ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈΝΟ PVC

Φυλλάδιο «Οι Εφαρμογές 			
του Σήμερα»

Το PVC είναι
πολύτιμο υλικό –
είναι κατάλληλο
για ανακύκλωση

Η VinylPlus®, η Εθελοντική Δέσμευση για την βιώσιμη ανάπτυξη
της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC, έχει εργαστεί για σχεδόν 20
χρόνια, προκειμένου να αυξηθούν οι λύσεις ανακύκλωσης του PVC.
Η VinylPlus αντιπροσωπεύει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC,
συγκεντρώνοντας παραγωγούς PVC, παραγωγούς προσθέτων, μετατροπείς,
κατασκευαστές και ανακυκλωτές. Από την αρχή της το 2000, η VinylPlus έχει
επενδύσει περισσότερα από 110 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης
χρήσης PVC. Το 2003, η ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC, μέσω της VinylPlus, ίδρυσε την
εταιρεία Recovinyl® για να ενισχύσει περαιτέρω τη συλλογή και την ανακύκλωση
του PVC. Έχοντας ένα δίκτυο περίπου 170 ανακυκλωτών, αυτή η ευρεία βιομηχανική
πλατφόρμα έχει γίνει ο κύριος συντελεστής της ανακύκλωσης PVC στην Ευρώπη.
Σήμερα η VinylPlus είναι ζωντανό παράδειγμα μιας αποτελεσματικής Εθελοντικής
Δέσμευσης της βιομηχανίας. Μέσω της VinylPlus, η Ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC έχει
ανακυκλώσει μέχρι τώρα 5,7 εκατομμύρια τόνους PVC από το 2000 και 771.313 τόνους
μόνο κατά τη διάρκεια του έτους 2019. Σε συνέχεια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τα πλαστικά η οποία καλεί ολόκληρη τη βιομηχανία πλαστικών να ενισχύσει
την ανακύκλωση, η VinylPlus δεσμεύτηκε να ανακυκλώσει τουλάχιστον 900.000 τόνους
PVC ετησίως σε νέα προϊόντα έως το 2025, διασφαλίζοντας περαιτέρω τη θέση της στην
επίτευξη της Ευρωπαϊκής στρατηγικής ως προς την Κυκλική Οικονομία και τις φιλοδοξίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διακλαδική συμμαχία Circular Plastics Alliance. Ερχόμενο
το 2030, η VinylPlus θα ανακυκλώνει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως.

Ανακυκλωμένο PVC 											
στο πλαίσιο της VinylPlus
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ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ
Η VinylPlus, μέσω της Recovinyl,
παρακολουθεί και επαληθεύει την
ανακύκλωση απορριμμάτων PVC
και εντοπίζει σε ποιες εφαρμογές
χρησιμοποιείται το ανακυκλώσιμο υλικό,
έτσι ώστε να διατηρηθεί ένα υψηλό
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος
και της υγείας.
Το δίκτυο ανακύκλωσης Recovinyl περιλαμβάνει
ανακυκλωτές και μετατροπείς με πιστοποίηση
EUCertPlast. Το EuCertPlast είναι ένα Ευρωπαϊκό
σύστημα πιστοποίησης με έμφαση στην ιχνηλασιμότητα
των πλαστικών υλικών στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθ΄
όλη τη διαδικασία ανακύκλωσης και στην ποιότητα του
ανακυκλωμένου που περιέχεται στο τελικό προϊόν.
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Το PVC είναι ένα πολύτιμο υλικό: είναι ευέλικτο, εξαιρετικά
ανθεκτικό, εύκολο να καθαριστεί, ανθεκτικό στη φωτιά και έχει
εξαιρετική αναλογία οικονομικού κόστους προς απόδοση. Επομένως,
το PVC έχει γίνει υλικό επιλογής για μια ποικιλία εφαρμογών μεγάλης
διάρκειας τα οποία συμβάλλουν στη σύγχρονη ποιότητα ζωής μας.
Είναι σημαντικό ότι το PVC είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και πλήρως
ανακυκλώσιμο και επιπλέον μπορεί να ανακυκλωθεί πολλές φορές
χωρίς να χάσει τις βασικές του ιδιότητες.
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