
Η λύση για τη 
βιοδιασπώµενη 
πλαστική σακούλα

Βιοδιασπώµενα 
Compounds 
και Masterbatches 



Οι σακούλες που παράγονται 
µε το Compound BIO563 
µπορούν να φέρουν το σήµα:

Το Kritilen®  
Compound BIO563  
είναι κατάλληλο  
για επαφή µε τρόφιµα  
και πιστοποιηµένο 
µε τις απαιτήσεις  
του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ13432  
και της ετικέτας  
ΟΚ compost INDUSTRIAL.

Ποιες είναι  
οι απαιτήσεις 
του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ13432
Να µην είναι τοξικό, δηλαδή να µην περιέχει  
βαρέα µέταλλα και φθόριο σε ποσοστά µεγαλύτερα  
από συγκεκριµένα όρια. 
 
Να είναι βιοαποικοδοµήσιµο (biodegradable),  
δηλαδή να µετατρέπεται ο άνθρακας του πλαστικού  
σε διοξείδιο του άνθρακα σε ποσοστό τουλάχιστον  
90% µέσα σε χρονικό διάστηµα 180 ηµερών.

Να είναι ασφαλές για το περιβάλλον,  
δηλαδή να µην παρουσιάζει οικοτοξικότητα  
και να αφοµοιώνεται πλήρως µε αυτό.



Βιοαποικοδόµηση
Είναι η χηµική διεργασία κατά την οποία ένα υλικό 
υφίσταται αερόβια ή αναερόβια αποσύνθεση,  
η οποία οδηγεί στην µετατροπή του σε διοξείδιο  
του άνθρακα, νερό, βιοµάζα και µεταλλικά άλατα. 

Σηµαντικό ρόλο  
στη βιοαποικοδόµηση 
παίζουν  
οι µικροοργανισµοί,  
οι οποίοι υπάρχουν  
στο περιβάλλον  
και προέρχονται 
κυρίως από οργανικά 
απορρίµµατα.  
Ο ρυθµός βιοαποικοδόµησης εξαρτάται  
από τις περιβαλλοντικές συνθήκες  
(θερµοκρασία, υγρασία), από τη χηµική  
δοµή του υλικού και από την φύση  
του τελικού προϊόντος. 

Ένα βιοαποικοδοµήσιµο υλικό  
δεν είναι απαραίτητα κοµποστοποιήσιµο.

Κοµποστοποίηση
Είναι η διεργασία  διάσπασης οργανικών 
απορριµµάτων (π.χ. υπολειµµάτων πλαστικών 
συσκευασιών) µε τη χρήση µικροβίων µε τελικό 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία λιπάσµατος. 

Η κοµποστοποίηση  
είναι µια διεργασία  
που ακολουθεί  
τη βιοδιάσπαση. 
Για να ενεργοποιηθεί, χρειάζεται η κατάλληλη 
θερµότητα και τα κατάλληλα ποσοστά νερού  
και οξυγόνου. Σε µία µάζα οργανικών απορριµµάτων 
υπάρχουν εκατοµµύρια µικροβίων που τα καταναλώνουν, 
µετατρέποντάς τα σε λίπασµα.

Για να είναι ένα πλαστικό υλικό πλήρως 
κοµποστοποιήσιµο, το υλικό αυτό πρέπει  
να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ13432 ή / και του Αµερικάνικου 
Προτύπου ASTM D6400. Τα δύο αυτά πρότυπα 
απαιτούν τα κοµποστοποιήσιµα υλικά  
να αποσυντίθενται πλήρως εντός ενός συγκεκριµένου 
χρονικού ορίζοντα, χωρίς να αφήνουν κάποια 
επιβλαβή συστατικά στο περιβάλλον.



KRITILEN® 
COMPOUND BIO563
η πιστοποιηµένη 
λύση για τη 
βιοδιασπώµενη 
κοµποστοποιήσιµη 
πλαστική σακούλα

Τα Πλαστικά Κρήτης έχουν αναπτύξει και προσφέρουν 
το Kritilen® Compound BIO563 για την παραγωγή 
βιοδιασπώµενης πλαστικής σακούλας, ένα compound 
για χρήση 100% σε συµβατικές γραµµές παραγωγής 

Παράγεται από  επιλεγµένο µίγµα βιοδιασπώµενων 
πολυµερών που είναι σε σηµαντικό βαθµό φυσικής 
προέλευσης (biobased) και προσδίδει γαλακτώδη 
εµφάνιση στη σακούλα χωρίς να χρειάζεται την 
προσθήκη λευκών masterbatches.

Ο τελικός παραγωγός έχει τη δυνατότητα να παράγει 
σακούλα µε  πάχος µικρότερο των 20µm, αναλόγως 
και των δυνατοτήτων της γραµµής παραγωγής. 
To φιλµ έχει εξαιρετικές µηχανικές αντοχές και 
τυπώνεται µε τους ίδιους τύπους µελανιών που 
χρησιµοποιούνται στις συµβατικές σακούλες 
πολυαιθυλενίου χωρίς να απαιτείται τρατάρισµα.

Ενδεικτικές µηχανικές αντοχές φιλµ πάχους  20µm που παράγεται από 100% Compound BIO563 

Ο βαθµός αποσύνθεσης φιλµ 27-30µm που παράχθηκε µε 100% 
Compound BIO563 στη διάρκεια των δώδεκα εβδοµάδων 
υπό συνθήκες βιοµηχανικής κοµποστοποίησης

Ποσοστό βιοδιάσπασης φύλλου πάχους 25µm από 100% KRITILEN®  
COMPOUND BIO563 σε συνθήκες βιοµηχανικής κοµποστοποίησης

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΦΙΛΜ ΜΕ 100% 

COMPOUND BΙΟ563

Αντοχή στο σηµείο θραύσης (κατά µήκος) Mpa EN ISO 527-3 18 - 22

Αντοχή στο σηµείο θραύσης (κατά πλάτος) Mpa EN ISO 527-3 15 - 20

Επιµήκυνση στο σηµείο θραύσης (κατά µήκος) % EN ISO 527-3 300 - 450

Επιµήκυνση στο σηµείο θραύσης (κατά πλάτος) % EN ISO 527-3 350 - 550

Αντοχή στην κρούση gr ISO 7765 - 1(A) 100 - 110

Αντοχή στο τρύπηµα - Μέγιστο φορτίο Ν ASTM D4833 15 - 20

Αντοχή στο τρύπηµα - Μετατόπιση mm ASTM D4833 ~8

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΜ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΕ ΜΕ 100% COMPOUND BIO563
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Μαζί µε το 
COMPOUND 
BIO563 
προτείνουµε

Κritilen® Λευκό ΒΙΟ8153 
Masterbatch µε διοξείδιο του τιτανίου σε βιοδιασπώµενο φορέα 
που µπορεί να προστεθεί στο Compound BIO563 ή σε οποιοδήποτε 
βιοπολυµερές, προσδίδοντας µεγαλύτερη λευκότητα και αδιαφάνεια 
στο τελικό προϊόν.

Kritilen® Filler BIO527
Γεµιστικό masterbatch µε ειδικά επιλεγµένο ανθρακικό ασβέστιο 
σε βιοδιασπώµενο φορέα. Μπορεί να αναµιχθεί µε το Compound 
BIO563 σε ποσοστό µέχρι και 30%, προσδίδοντας µεγαλύτερη 
σταθερότητα και γρηγορότερη ψύξη στο µπαλόνι, βελτίωση  
στη συγκόλληση και εκτύπωση του φιλµ, ενώ παράλληλα  
βελτιώνει τις antiblock ιδιότητες.

Kritilen® Filler PL776
Γεµιστικό masterbatch µε κατάλληλο ανθρακικό ασβέστιο  
σε εναλλακτικό βιοδιασπώµενο φορέα που µπορεί να αναµιχθεί  
µε το Compound BIO563 σε ποσοστό µέχρι και 20%, για να δώσει  
γρηγορότερη ψύξη, βελτίωση στην κοπή, συγκόλληση και 
εκτύπωση του φιλµ.  Παράλληλα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί  
σε ποσοστό 30%-40% όταν το φιλµ παράγεται από PBAT.

KRITILEN® BΑΣΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΥ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ (%)
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ (%)

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ 

ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

Compound   
BIO563

Μίγµα 
βιοδιασπώµενων 
πολυµερών

Συνδυασµός 
ενεργών 
συστατικών

70 - 100 ✓

Λευκό 
ΒΙΟ8153

PBAT 
(polybutyrate adipate 
terephthalate)

∆ιοξείδιο 
τιτανίου

50 1 - 10 ✓

Filler  
BIO527

PBAT 
(polybutyrate adipate 
terephthalate)

Ανθρακικό 
ασβέστιο

60 10 - 30 ✓

Filler 
PL776

PLA
(polylactic acid) 

Ανθρακικό 
ασβέστιο

60 10 - 20 ✓



Οδός Ρ, Βιοµηχανική Περιοχή  
714 08 Ηράκλειο Κρήτης  
Τηλ.: 2810-308500  
Fax: 2810-381328 
E-mail: info@plastikakritis.com

www.plastikakritis.com


