
*Dodatek d2w® zmienia plastik w degradowalny plastik.
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Nowy wymiar odpowiedzialności, nowe korzyści
d2w® to skuteczna i nowoczesna technologia powodująca proces oksy-biode- 
gradacji, w wyniku którego produkty z tworzyw sztucznych ulegają samodegra-
dacji. Jako rozwiązanie wspierające systemy recyklingu i odzysku energii funk-
cjonuje już w ponad 50 krajach świata. Teraz jest dostępne również w Polsce 
i może realnie przyczynić się do poprawy stanu naszego otoczenia. d2w® to 
wartość, która zyskuje coraz większe uznanie w oczach konsumentów.

Technologia rekomendowana przez naukowców
Skuteczność d2w® została potwierdzona badaniami renomowanych  
polskich ośrodków: Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Politechniki 
Łódzkiej oraz Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników  
w Gliwicach. Pozytywne wyniki zaawansowanych testów laboratoryjnych są 
gwarancją wysokiej jakości produktów z dodatkiem d2w®. 

Specyfika kontrolowanej degradacji
Opracowany przez brytyjskich naukowców z firmy Symphony Environmental 
dodatek d2w® umożliwia kontrolowanie czasu życia produktów i opakowań 
wykonywanych z tworzyw sztucznych. Rozkład produktów następuje po 
zakończeniu jego założonej przydatności do użycia. Proces degradacji tworzyw 
z d2w® inicjowany jest przez naturalne czynniki takie jak woda, temperatura czy 
światło. Pod ich wpływem aktywowane zostaje działanie dodatku, który wnika do 
struktury cząsteczki polimeru i powoduje jej rozkład na wodę, dwutlenek węgla 
i śladowe ilości biomasy. Substancje te są następnie bioasymilowane przez 
mikroorganizmy, a pozostałość opakowania lub innego produktu wykonanego  
z tworzywa sztucznego staje się całkowicie nieszkodliwa dla środowiska. 

Nowoczesne rozwiązanie przy znikomych kosztach
Duża wydajność d2w® sprawia, że koszty dodatkowe produkcji opakowań  
i produktów z jego zawartością są znikome i w pełni rekompensowane przez 
korzyści marketingowe, wizerunkowe i środowiskowe wynikające z zastoso-
wania dodatku.  

Produkcja tworzyw z d2w® odbywa się przy wykorzystaniu 
tej samej linii technologicznej, która służy do wytwarzania 
zwykłego plastiku. Dzięki temu, nie ma potrzeby zmiany 
dotychczasowego dostawcy. 

Moment, w którym rozpoczyna się  degradacja zależy od 
kompozycji d2w® dodanego do tworzywa sztucznego pod-
czas procesu jego produkcji. Opakowanie ulega samo-
degradacji we wcześniej zaprogramowanym czasie – od  
60 dni do 5 lat po zadziałaniu czynników degradujących.

Dodatek d2w® posiada atesty i certyfikaty potwierdzające 
jego jakość, w tym certyfikat bezpieczeństwa w kontakcie  
z żywnością. 
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Tworzywa z d2w® zachowują wszystkie cenne właściwości 
zwykłego plastiku takie jak elastyczność, wytrzymałość, 
trwałość, możliwość zgrzewania, nadruku oraz prędkość 
i temperaturę przetwarzania. Dodatek znajduje zastoso-
wanie w szerokiej gamie produktów. Przykładami są opa-
kowania spożywcze, opakowania kosmetyczne, opako- 
wania produktów chemii gospodarczej, artykuły higienicz-
ne oraz różnego typu folie. 

W Polsce brakuje selektywnej zbiórki odpadów i pro-
fesjonalnych kompostowni, a poziom odzysku jest na 
bardzo niskim poziomie – według danych Ministerstwa 
Środowiska w 2008 roku tylko 14% odpadów poddane 
zostało procesowi recyklingu. Oznacza to, że aż 86% ze-
branych śmieci trafiło na wysypiska. Dzięki d2w® odpady 
z tworzyw sztucznych, zarówno na wysypisku jak i poza 
nim, w ciągu kilku lat ulegają samodegradacji.

Zgodnie z ideą 3R
Reduce (redukuj). Dodatek d2w® pomaga zredukować ilość  
odpadów z tworzyw sztucznych.
Re-use (używaj ponownie). Wysoka jakość tworzyw  
z zawartością d2w® gwarantuje ich trwałość i możliwość  
wielokrotnego użytku.
Recycle (przetwarzaj). Tworzywa z dodatkiem d2w® mogą być  
produkowane na bazie recyklatu oraz poddawane procesowi recyklingu.
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Etap 1. Etap 2. Etap 3.

węgiel
wodór
tlen
mikroorganizmy
(różne rodzaje bakterii, np.: Stenotro-
phomonas, Pseudomonas, 
Rhodococcus, Acinetobacter)

Działanie d2w®

Etap 1. 
Podczas produkcji tworzywa  
sztucznego do zwykłego poli- 
meru dodawana jest niewielka 
ilość d2w®. 

Etap 2.
Pod koniec przydatności produk-
tu, d2w® automatycznie rozbija 
molekularne struktury polimeru 
na nieszkodliwe, biodegradow-
alne półprodukty. Degradacja za-
chodzi w naturalnym środowisku  
w obecności tlenu (oksy-biodegra-
dacja), jest przyspieszana przez 
światło ultrafioletowe i ciepło.

Etap 3. 
Fragmenty tworzywa sztucznego 
są przyswajane przez mikroor-
ganizmy znajdujące się w śro- 
dowisku. Pozostałe kompo-
nenty plastiku przekształcają 
się w dwutlenek węgla, wodę  
i biomasę nie pozostawiając  
szkodliwych elementów.
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Wyłączny dystrybutor dodatku d2w® 

* Kopiowanie i powielanie zdjęć, grafik, tekstu lub jakichkolwiek innych 
treści opublikowanych w niniejszym folderze bez pisemnej zgody Ecoplastic  
Technologies jest zabronione. Przedstawione informacje mają jedynie charak-
ter poglądowy. W celu zapoznania się z dokładną specyfikacją produktu  
i najbardziej aktualną ofertą prosimy o kontakt z Ecoplastic Technologies. 

Ecoplastic Technologies 
ul. Saska 59

43-344 Bielsko-Biała
www.ecoplastic.pl

tel./fax (+48) 33 444 72 54
email: info@ecoplastic.pl

ECOPLASTIC POŁUDNIE
obsługa rynku Polski południowej

sprzedaż (+48) 784 89 66 21
marketing (+48) 784 89 66 23

ECOPLASTIC PÓŁNOC
obsługa rynku Polski północnej

sprzedaż (+48) 601 50 00 40
marketing (+48) 515 18 11 00

Strona produktowa
www.d2w.net.pl

Producent dodatku d2w®

Wybrane światowe marki oferują produkty i opakowania z d2w®:

Wyłączny dystrybutor dodatku d2w® 

Bershka

* Kopiowanie i powielanie zdjęć, gra k, tekstu lub jakichkolwiek innych treści opublikowanych w niniejszym 
folderze bez pisemnej zgody Ecoplastic Technologies jest zabronione. Przedstawione informacje mają jedynie charakter 
poglądowy. W celu zapoznania się z dokładną specy kacją produktu i najbardziej aktualną ofertą prosimy o kontakt 
z Ecoplastic Technologies.
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Oddział Północ
ul. Mariacka 28/30

80-840 Gdańsk
info@ecoplastic-pn.pl

sprzedaż (+48) 601 50 00 40
marketing (+48) 515 18 11 00 

Oddział Południe 
ul. Saska 59 

43-344 Bielsko-Biała 
info@ecoplastic.pl 

sprzedaż (+48) 784 89 66 21 
marketing (+48) 784 89 66 23   

POLSKA
www.d2w.net.pl

Producent dodatku d2w®
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