


Wells Plastic Limited

 1984 yılından beri hizmet vermektedir.

İngiltere Staffordshire’da özel katkı 
masterbatchleri üretiminde uzman 
fabrikadır.

ISO 9001 (2000) sertifikası mevcuttur.

Yıllık 10.000 tonu aşan üretim 
kapasitesine sahiptir.



Oxo-biodegrable Teknolojisi

 PE (Polietilen) ve PP (Polipropilen) için oksidasyon yöntemiyle 
biyolojik bozunması anlamına gelir.

 % 1 gibi küçük bir masterbatch katkısıyla oxo-biobozunur film 
üretmek mümkündür.

Reverte masterbatchini kullanarak polimerin doğru ortam 
koşullarında % 100  biobozunması sağlanabilir.



Parçalanma
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Polimer zincirlerinin parçalanması metal iyonlarının 
katalizasyon etkisi oksidasyonu sonucu oluşur.

Metal iyon katalizörün yeniden üretilmesi,reaksiyonun devam 
etmesini ve zincirlerin hızlı bir şekilde küçülmesini sağlar.



Parçalanma

Zincirler tekrar tekrar kopar ve etkiyi 
fotoğrafta görebiliyorsunuz.

Market poşetleri şeklini kaybeder ve 
ufalanmaya başlar.

Molekül ağırlığı düşen ve küçük 
parçalara ayrılan malzeme doğada 
dönüşmeye uygun hale gelir.



Doğada %100 Çözünme

Bünyesine giren rutubet sayesinde katkıdaki bakteri ve fungiler faal 
duruma geçer ve bio-parçalanmanın ürünleri CO   ,  H O  ve 

biyokütledir. (gübre maddeleri)
2 2



Market Poşetleri

Tüm dünyada market poşetlerinin fazla tüketildiğine dair sıcak bir 
tartışma vardır.

Wells Plastics tarafından üretilen REVERTE ve oxo-biodegrable
teknolojisi bu soruna çözüm sunuyor.



Üretim Kolaylığı

Reverte hammadde ile normal 
ektrüzyon şartlarında karıştırılır.

Üretilen filmin özellikleri üzerinde  
hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

Yani ektrüsyonla oxo-biyobozunur
film üretmek oldukça kolaydır.



Bozunma Süreleri
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Degradation Profiles of PE films with and without a photo-trigger.

5-10 ay rekasiyonsuz bekleme süresi (dwell time) ardından 10-12 ay sonra 
kırılganlık oluşur.Bu sürelerde torba kullanımı problemsizdir.

Reverte kullanılmayan filmin kırılganlığa ulaşması 6 yıldan fazla zaman 
almaktadır. 

Calculated time in months at 20 C

Source : In-house data from Wells labaratories



Hızlı Yaşlandırma Testi
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Typical degradation Profile of Oxo-biodegradable PE Film.

Calculated time in months at 20 C

Source : In-house data from Wells labaratories

Embrittlement Point

160

0

PE (Polietilen) Film – Yaşlandırma kabininde 50 C’de UV altında.

PE Control

Competitive BD Sample
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Polipropilen Kaplar

Reverte Çinde özellikle tek 
kullanımlık kapların üretiminde 
kullanılıyor.



Polipropilen Kaplar

Simüle edilmiş gün ışığına maruz 
kalma sonucu malzeme çok kırılgan 
hale gelir.



Polipropilen Kaplar

Çözünen PP (Polipropilen) çok kolay 
parçalanır.

Küçük parçalara ayrılan PP , 
biyobozunurluğa uygun hale gelir.



Geri Dönüşüm

Effect of Recycling Reverte film.
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% 1 Reverte içeren filmler % 10 luk ve %20 lik Reverte içermeyen filmlerle karşılaştırıldı.
Film özellikleri hızlı yaşlandırma testi ile belirlenmiştir.

Zarar verici büyüklükte fark yoktur.

Source:Independent testing by Professor Weng, China National Centre

For Quality Supervision & Test  of Plastics Products.



Gıda Ambalajında
Kullanmaya Uygunluk



AğırMetal İçermiyor



AğırMetal İçermiyor



Diğer Uygulamaları



Referanslar

Dünyada birçok büyük parekende zincirinin poşetlerinde;

Walmart , Tesco , CO-OP ,Sainsburys , Dixons ;

REVERTE kullanımına onay verilmiştir.

Carrefour , Migros , Real ,ADS gibi büyük şirketler poşetlerinde REVERTE 

kullanmaktadırlar. 

Türkiye’de büyük film üreticileri;Polinas ve Farmamak Reverte kullanmaktadır.



Sonuç

Reverte kullanmak çevre kirliliğini azaltmak açısından gerçekçi bir çözümdür.

Bozunma yöntemi açıkça ispatlanmıştır.

Ürün yaygın kullanıma uygundur.

Üretim sistemine ilave bir güçlük getirmez.

Ürünün mükemmel özelliklerini bozmaz ve geri dönüşümü mümkündür.


