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INŠPIRÁCIE
Otázka: Stavebný dielec z recyklovaného autokoberca?
Odpoveď: Všetko je možné. Na Slovensku vymysleli unikátny pojekt zhodnotenia recyklátu z textilných materiálov.

Textil v dome inak - odpad alebo
výhodná surovina
Pohľad na autá na vrakovisku a úcta
k životnému prostrediu – aj to môže
viesť kreatívneho človeka k novému
podnikateľskému zámeru. Recyklovať a zhodnotiť to, čo väčšina z nás
považuje za nepoužiteľný odpad. Málokoho by napadlo, že odpady z autokobercov alebo čalúnení z výroby áut
, či textilná drvina z recyklácie pneumatík, obsahuje materiál, ktorý ďaleko presahuje životnosť pôvodného
výrobku.

do ľudskej reči takéto zaobchádzanie
s „odpadmi“ znižuje zaťaženie životného prostredia pre budúce generácie hromadením odpadov na skládkach.

Finálny produkt? Efektívne
izolácie a konštrukčné materiály

Jediní v EÚ
Základné vlastnosti syntetického
materiálu použitého na textilné výrobky sa časom nemenia. Práve to
dalo podnet na využitie pôvodného
materiálu na zvukovú a tepelnú izoláciu, kde materiál svojími mechanickými vlastnosťami odoláva dennému opotrebeniu. „Projekt STERED, ktorý rieši materiálové zhodnotenie recyklátu spomínaných
textílií, doteraz nie je na Slovensku
a ani v krajinách EÚ vykonávaný.
Ide o úplne nový a progresívny spôsob spracovania tohto druhu odpadu a jeho zhodnotenia na výrobky
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dlhodobého použitia,ako sú izolačné a konštrukčné dosky,“ hovorí konateľ spoločnosti PR Krajné, s.r.o.,
Bratislava Juraj Plesník. Recyklácia
doteraz nevyužiteľných textilných
materiálov umožňuje automobilovému priemyslu ďalší rozvoj v oblasti používania nových materiálov, i a
tým optimalizáciu nákladov bez rizika tvorby nevyužiteľného odpadu.
Má veľký význam nielen pre výrobcov vozidiel, pre subdodávateľov, ale
aj konečného spotrebiteľa. Preložené

Výsledkom sú produkty, ktoré ďaleko presahujú životnosť pôvodného výrobku. O aké produkty vlastne
ide? „Cieľovým výrobkom z recyklovaných textílií je napr. izolačná doska STERED ID, ktorá obsahuje až 85
% recyklátu. Výrobky svojimi fyzikálno - mechanickými vlastnosťami (tuhosť, tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti), okrem nehorľavosti, nachádzajú uplatnenie najmä ako
alternatívna zvukovo a tepelná izolácia pod podkladové betóny, na ploché strechy,“ približuje produkciu
Plesník. Okrem izolačných dosiek sa
z takýchto textílií vyrábajú aj konštrukčné dosky STERED SD, obsahujúce 15 % recyklátu. Vhodné uplatnenie výrobok nachádza i v suchých
stavebných procesoch. „ Kombiná-

ciu izolačných a konštrukčných dosiek možno využiť na výrobu sendvičových polpanelov. Ich odlišnosť je
najmä v tom, že vo svojej konštrukcii kombinujú viaceré požiadavky
investora – nízka prácnosť pri výstavbe, vysoká produktivita, materiálové úspory a pod.,“ vysvetľuje Plesník.

Odpad alebo surovina
Projekt Stered preukazuje, že hranica odpad vs. surovina je veľmi krehká.
Znižjúce sa zásoby neobnoviteľných
prírodných zdrojov (ropa tvorí základ pri výrobe syntetických textílií)
nás budú stále viac nútiť zvažovať : ak
pôvodný výrobok prestal plniť svoju
funkciu, je materiál použitý na jeho
výrobu odpadom? „Zodpovedný vzťah
k nakladaniu s takýmito „odpadmi“ a
priateľský spotrebiteľký vzťah k výrobkom z recyklátov je naším vkladom do budúcnosti a vzácnym darom
pre naše deti,“ uzatvára Ing. Plesník.
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