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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ
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"เสนใย PET จาก Para-Xylene ชีวภาพ"
Toray Industries, Inc. ประสบความสําเร็จในการผลิตเสนใย PET ชีวภาพ
ลอตแรกของโลกที่มาจากแหลงวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนได โดยเสนใย PET
ชีวภาพนี้ถูกเตรียมในหองปฏิบัติการโดยใช Para-xylene ชีวภาพจากบริษัท
Gevo Inc. เปนสารตั้งตน
เดือนมิถุนายนที่ผานมาบริษัท Toray ใช Terephthalic acid ที่เตรียมไดจาก Para-Xylene
ชีวภาพของบริษัท Gevo และ Mono Ethylene Glycol (MEG) ที่เตรียมมาจากแหลง
วัตถุดิบทดแทนและมีจําหนายในทองตลาดมาเปนสารตั้งตนในการผลิตตัวอยางเสนใย PET
ชีวภาพผานเทคโนโลยีกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน เสนใย PET ชีวภาพนี้มีคุณสมบัติ
เทียบเทากับ PET ที่มาจากปโตรเลียมเมื่อทดสอบในหองปฏิบัติการ นอกจากนั้นยังถือวา
เสนใย PET ชีวภาพของบริษัท Toray เปนเสนใยที่มาจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนได 100%
เจาแรกในโลก PET เปนผลิตภัณฑที่มีการผลิตมากที่สุดชนิดหนึ่งในโลกประมาณ 40 ลาน
ตันตอป
ถูกนําไปใชในงานหลากหลายประเภททั้งสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันและใน
อุตสาหกรรม และเสนใย PET (พอลิเอสเทอร) นี้ถือเปนผลิตภัณฑหลักที่จําหนายโดยบริษัท
Toray
บริษัท Toray เตรียมแผนที่จะจัดแสดงเสนใย PET ชีวภาพที่มาจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนได
100% ในงาน Eco-Products 2011 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ The Tokyo Big Sight ในเดือน
ธันวาคม 2554 นี้

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
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ภายใตนโยบายของบริษัท Toray ในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมโลกเปนหลัก
บริษัทจึงไดมีการพัฒนาพอลิเมอรที่มาจากวัตถุดิบชีวภาพและขยายธุรกิจไปสูวัสดุชีวภาพ
เชนพอลิแลคติค เอซิด (Polylactic acid หรือ PLA) การขยายตัวของพอลิเมอรที่มาจาก
วัตถุดิบชีวภาพนี้เปนสวนหนึ่งที่จะนําไปสูเปาหมายของโครงการ G r o u p ' s G r e e n
Innovation Projects ภายใตโปรแกรม "Project AP-G 2013” ที่เปดตัวไปเมื่อเดือน
เมษายน 2554 ที่ผานมา
Images from : blogspot.com, biorefinery2021.com
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"พลาสติกชีวภาพ Mater-Bi ในงาน Ecomondo"

Novamont เขารวมงาน Ecomondo ครั้งที่ 15 "International Trade
Fair on Material & Energy Recovery and Sustainable
Development" โดยจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุ Mater-Bi
ซึ่งเปนพลาสติกชีวภาพที่ยอยสลายไดทางชีวภาพและยอยสลายได
อยางสมบูรณ แตมีสมบัติดีเทียบเทากับพลาสติกทั่วไป สําหรับใชในงาน
เครื่องจานชาม ผลิตภัฑณปลอดเชื้อ ผลิตภัณฑสําหรับงานเกษตร ของเลน
บรรจุภัณฑ และถุงหิ้วสําหรับใสของตามรานคาปลีก
วัสดุ Mater-Bi เปนพลาสติกชีวภาพที่ประกอบไปดวยแปงและน้ํามันพืชซึ่งเตรียมไดจาก
โรงกลั่นในทองถิน่
เปนทางเลือกใหมสําหรับอุตสาหกรรมรูปแบบใหมที่มีการดําเนินการ
รวมกันระหวางการเกษตรและสิ่งแวดลอมไดอยางกลมกลืน ลดขยะและลดการปลอยมลพิษ
ผลิตภัณฑเหลานี้สามารถยอยสลายไดและกลายเปนปุยได

Catia Bastioli กรรมการบริษัท Novamont เปดเผยวาถึงแมจะอยูในสภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจของประเทศอิตาลี
แตทางบริษัทยังคงพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
โดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงานและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
การฟนฟูเศรษฐกิจในอิตาลีจะทําไดโดยการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยจะมีการสรางงานใหมๆ
และปรับปรุงกระบวนการผลิต
Ecomondo เปนงานประชุมที่สําคัญสําหรับหัวขอเหลานี้ และใหโอกาสภาคสวนตางๆ จัด
แสดงนวัตกรรม สินคาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
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เมื่อเร็วๆ นี้นักวิจัยจากเยอรมันไดตีพิมพบทความวิจัยในวารสารออนไลน
Microbial Cell Factories ในการคนพบวิธีการผลิตพลาสติกชีวภาพ PHB
(Poly-3-hydroxybutyrate) ที่รวดเร็วจากจุลสาหรายหรือสาหรายขนาด
เล็ก (Microalgae) โดยไมตองใชวัตถุดิบที่มาจากปโตรเลียม
พลาสติกชีวภาพ PHB เปนวัสดุที่ผลิตทดแทนได สามารถเตรียมไดโดยอาศัยแบคทีเรีย
เปนคอมปาวดกักเก็บในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม พลาสติกชีวภาพ PHB เปนพอลิเอส
เทอรชนิดอะลิฟาติก (Aliphatic polyester) มีสมบัติของเทอรโมพลาสติกและสามารถ
ยอยสลายไดทางชีวภาพ 100% ไดเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา
ขอไดเปรียบของพลาสติก P H B เมื่อเทียบกับพลาสติกชีวภาพอื่นๆ คือไมละลายน้ํา
และทนตอปฏิกิริยาการสลายตัวดวยน้ํา (Hydrolytic degradation) จึงสามารถนําไปใชงาน
ไดหลากหลาย มีแรงทนตอการยืดดึงสูงถึง 40 MPa เทียบเทากับพลาสติก PP
นอกจากนั้นยังทนตอรังสี UV โดยจะไมยอยสลายเมือ่ ตากแดดเปนระยะเวลานาน และทนตอ
ความรอนสูงเมื่อเทียบกับพลาสติกชีวภาพ PLA ที่ไมผสมสารเติมแตง (Unblendedpolylactic acid) จึงสามารถใชงานไดที่อุณหภูมิสูงกวา 60 องศาเซลเซียส

ขอจํากัดของ PHB นั้นคือตนทุนการผลิตสูง ที่ผานมาบริษัท Metabolix (US) ไดมีการ
ผลิต PHB เพื่อการคาโดยใชกระบวนการหมักดวยแบคทีเรีย (Bacterial fermentation)
และขณะนี้ไดทดลองกระบวนการผลิตจากหญา switchgrass ที่ผานการตัดแตงพันธุกรรม
อยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาวตองใชเวลาในการปลูกและใชพื้นที่มากซึ่งยังทําใหเสีย
คาใชจายสูง ทําใหจุลสาหรายจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจ เนื่องจากมีอัตราการเติบโตสูง
จึงลดระยะเวลาปลูก ไมตองใชแสงและน้ํามากนัก
นักวิจัยชาวเยอรมันไดศึกษารหัสพันธุกรรมสําหรับโปรตีนในแบคทีเรียที่เกี่ยวของกับการ
สังเคราะห PHB และไดตัดตอโปรตีนนี้เขาไปในโครงสราง Diatom ซึ่งเปน phytoplankton
ชนิดหนึ่ง เรียกวา Phaeodactylum tricornutum โดยหลังจาก 7 วัน น้ําหนัก 10% ของ
Diatom แหงจะเปลี่ยนเปน PHB จากรายงานวิจัยสรุปวาจุลสาหรายมีศักยภาพสูง
ไมเพียงแตเปนแหลงสังเคราะหชีวภาพของโปรตีน แตยังเปนรีแอกเตอรสังเคราะหพลาสติก
ชีวภาพอยาง PHB ไดอีกดวย และหวังวาจะไดวีธกี ารผลิต PHB ตนทุนต่ําและเปนมิตรตอ
สงแวดลอมตอไปในอนาคต

อางอิงจาก : Plastics Today
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"รัฐ California ฟองรองผูผลิตเรื่องฉลากพลาสติกชีวภาพ"
ในวันที่ 26 ตุลาคม ป 2554 บริษัท Attorney General Kamala Harris
ยื่นฟอง 3 บริษัทของสหรัฐอเมริกาซึ่งผลิตและจําหนายขวดน้ําพลาสติก
ในรัฐ California เนื่องจากบริษัททั้งสามบริษัทโฆษณาวาขวดพลาสติก
ที่ผลิตขึ้นเปนพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
บริษัททั้งสามที่ถูกฟองไดแก บริษัท Aquamantra (เมือง Dana Point, CA)
บริษัท Balance Water (เมือง West Orange, NJ) และบริษัท
ENSO Plastics (เมือง Meas, AZ)
สาเหตุของการฟองรองนี้เกิดเนื่องจากผูวาการรัฐ Arnold Schwarzenegger
ไดออกกฎหมายที่ชื่อวา California Senate Bill 1454 (SB1454) ในป 2553
กฎหมาย SB1454 นี้สั่งหามขายผลิตภัณฑพลาสติกที่มีฉลากแสดงวาเปนพลาสติก
ที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ (Biodegradable) พลาสติกที่ยอยสลายได (Degradable
or Decomposable) หรือคําจํากัดความอื่นๆ ที่แสดงวาพลาสติกสามารถแตกหัก
และยอยสลายไดในพื้นที่ฝงกลบหรือในสิง่ แวดลอมอืน่ ๆ เดือนที่แลว Jerry Brown ไดลง
นามออกกฎหมาย S B 5 6 7 ซึ่งขยายขอบเขตของขอกําหนดใหบริษัทผูผลิตพลาสติก
ติดฉลากที่ผลิตภัณฑเพื่อแสดง End-of-life ของถุงพลาสติก บรรจุภัณฑสําหรับอาหาร
และสินคาอื่นๆ จากกฎหมายเหลานี้ทําใหมีขอวิจารณผานเว็ปไซดของ Californians
Against Waste ซึ่งแสดงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนีว้ าพลาสติกที่สามารถยอยสลายไดทาง
ชีวภาพ
ทําใหเกิดอันตรายอยางมากเนื่องจากผลิตภัณฑสามารถยอยสลายได
ในระยะเวลาอันสั้น กฎหมายฉบับปจจุบันพัฒนามาจาก 1749 Karnette 2004 ซึ่งวาดวย
เรื่องการหามใชถุงและบรรจุภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพโดยมีระเบียบเปนไป
ตามขอแนะนําของ Federal Environmental Advertising Guidelines
(FTC Green Guides)
Danny Clark ประธานของบริษัท ENSO Plastics LLC (Mesa, AZ) ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัท
ผูถูกฟองรองกลาววา “บริษัทมีความเชื่อมั่นอยางสูงในกิจการของบริษัทที่มีความมุงมั่น
ในการกําจัดมลพิษจากพลาสติก และในชวงสามปที่ผานมาบริษัทไดนําการแกปญหามลพิษ
ดังกลาวเขาสูตลาด
เทคโนโลยีของบริษัทไดพฒ
ั นาสารเติมแตงที่สามารถยอยสลายได
ทางชีวภาพที่มีความสามารถในการรีไซเคิลแบบเต็มรูปแบบและสามารถใชกับทุกสภาวะ
แวดลอมที่มีจุลินทรียโดยจะทําใหพลาสติกของบริษัทสามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ”
ขวดน้ํา Polyethylene Terephthalate ของบริษัท ENSO ใชสารเติมแตง EcoPure
ซึ่งผลิตโดยบริษัท Tec Environmental LLC (Albuquerque, NM) นอกจากนี้
บริษัทยังทําการผสมสารเติมแตง EcoPure กับ Polypropylene (PP) และ Polystyrene
(PS) และจากผลการทดสอบพบวาน้ําหนักของ PP ลดลง 45% จากน้ําหนักเริ่มตน
หลังจาก 14 วัน
Clark เชื่อวากฎหมายที่ประกาศโดยรัฐ California มีผลตอการแขงขันในตลาดพลาสติกโดย
มีผลกระทบการเติบโตของเทคโนโลยีดานวัสดุที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ เนื่องจาก
กฎหมายอนุญาตใหบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดติดฉลากวา “ยอยสลายได” แตผลิตภัณฑที่
ยอยสลายไดทางชีวภาพกลับผิดกฎหมาย Clack กลาววา “บริษัทเห็นดวยกับกฎหมาย
ที่ตองการรักษาสิ่งแวดลอมแตไมเห็นดวยกับการหามติดฉลากที่ถูกตอง ผูบริโภคควรทราบ
วาวัสดุนี้เปนวัสดุที่ยอยสลายไดทางชีวภาพและมีกระบวนการยอยสลายอยางไร”
Clack เปนคณะกรรมการยอยของมาตรฐาน ASTM ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน
ของสารเติมแตงที่ใชในอุตสาหกรรม รวมทั้งผสานความรวมมือระหวางภาคการศึกษาและ
นักวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาการเรื่องการยอยสลายไดทางชีวภาพของพลาสติก

อางอิงจาก : Plastics Today
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"ถุงขยะพลาสติกชีวภาพจาก BASF ผานการทดสอบในสภาวะแวดลอมจริง"

บริษัท BASF เปดตัวถุงขยะที่ทําจากพลาสติก Ecovio FS ซึ่งมีคุณสมบัติ
ยอยสลายเปนปุยไดภายในเวลา 4 สัปดาห ถุงขยะชีวภาพนี้ทนตอการ
ฉีกขาดแมวาอยูในสภาวะเปยกชื้น
และไมมีการรั่วซึมของขยะที่อยูดานใน
ทําใหปราศจากกลิ่นที่ไมพึงประสงค เมื่อถุงขยะเต็มแลวสามารถนําไปทิ้ง
รวมกับขยะอื่นๆ ไดเลยในบอฝงกลบไดเลย
คุณสมบัติของพลาสติก Ecovio FS นี้ไดผานการทดสอบอยางเขมงวดเปนครั้งแรกใน
โรงงานหมักปุยในประเทศเยอรมัน แคนาดาและออสเตรเลีย แตบริษัท BASF ไดทําการ
ทดสอบพิ่มเติมเพื่อศึกษาวาถุงขยะจากพลาสติกชีวภาพนี้สามารถใชไดจริงในสภาวะแวดลอม
จริงหรือไม ณ เมือง Bad Durkheim รัฐ Rhineland-Palatinate ประเทศเยอรมัน
ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2554 โดยไดมีการแจกถุงขยะพลาสติกชีวภาพ
Ecovio FS ใหกับ 65,000 ครอบครัว โดยแตละครอบครัวสามารถซื้อเพิ่มไดถาตองการ
โดยมีมีบริษัทที่ปรึกษา IBK-Solutions GmbH รับผิดชอบในเรื่องการวิเคราะหปุยที่ไดจาก
การหมักครั้งนี้

ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหถุงขยะพลาสติกชีวภาพ Ecovio FS ยอยสลายได คือองคประกอบ
ของถุงขยะที่ประกอบดวยพลาสติก Ecoflex FS ที่มาจากปโตรเลียมและมีคุณสมบัติยอย
สลายได และพอลิแลคติก เอซิด (Polylactic acid หรือ PLA) ที่ไดจากแปงขาวโพด PLA
เปนพลาสติกที่ไดจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนได 100% มีลักษณะเปราะเมื่อเปนเรซินบริสุทธิ์
แตเมื่อผสมกับ Ecoflex FS ทําใหไดเปนพลาสติกที่มีความยืดหยุนสามารถใชผลิตถุงใสขยะ
และสามารถยอยสลายในสภาวะที่ควบคุมของโรงหมักปุยอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิและ
ความชื้นสูง จุลินทรียจะทําหนาที่ยอยพลาสติกใหเปนน้ํา คารบอนไดออกไซดและชีวมวล
นอกจากผลิตเปนถุงขยะพลาสติกชีวภาพ เรซิน Ecovio FS ยังถูกนําไปใชผลิตเปนถุงหิ้ว
ใสของ และนําไปลามิเนตกับกระดาษและยังถูกนําไปผลิตเปนฟลมหด (Shrink films)
สําหรับสําหรับหอขวดน้ําดื่ม และสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตร เรซิน Ecovio FS ถูก
นําไปผลิตเปนฟลม คลุมดินแทนการใชฟลมพอลิเอธิลนี (Polyethylene) และเมื่อถึงชวงเก็บ
เกี่ยวก็สามารถไถพรวนดินไดโดยไมตองนําฟลมพลาสติกคลุมดินออกเนื่องจากฟลมไดยอ ย
สลายเปนปุยในดินไปแลว
ความตองการใชพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วโดยผูเชี่ยวชาญได
มีการประมาณวาจะมีการเติบโตของตลาดเพิ่มขึ้น 20% ในอีก 2-3 ปขางหนา
อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
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"พลาสติกจากตนไมสูบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม"
ความตองการใชเชื้อเพลิงจากปโตรเลียมมีสูงมากสงผลใหความตองการใช
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหลายบริษัทไดเริ่มผลิต
พอลิเมอรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเชิงการคา
พลาสติกชีวภาพที่ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดคือ Polylactic acid (PLA) ซึ่งสามารถนําไปผลิต
เปนบรรจุภัณฑชนิดตางๆ แต PLA มีขอจํากัดในการใชงานเชน ขอจํากัด
ดานชวงอุณหภูมิในการใชงาน วัตถุดิบที่นํามาใช (เชนขาวโพดและแปงชนิด
อื่นๆ) และเทคโนโลยีดานการหมักเพื่อใหไดผลิตภัณฑปริมาณสูง
Stephen A. Miller และผูรวมวิจัยจาก University of Florida, Gainesville รายงาน
ผลการสังเคราะห Polyalkylenehydroxybenzoates (PAHBs) จากลิกนิน PAHBs
เปนพลาสติกชีวภาพที่ใชกันมากเปนอันดับสองของโลก การใชลิกนินซึ่งเปนผลิตภัณฑรอง
ที่ไดจากอุตาสากรรมผลิตเยื่อกระดาษและเซลลูโลสโดยใช Bio-ethanol โมเลกุลของสาร
อะโรมาติกที่อยูในลิกนิน (p-Hydroxybenzaldehyde Vanillin และ Syringaldehyde)
ที่เปนองคประกอบใน PAHBs จะชวยทําใหพอลิเมอรชวี ภาพนีส้ ามารถใชงานไดที่ชวง
อุณหภมิสูงไดซงึ่ สามารถใชงานไดใกลเคียงกับ Polyethylene terephthalate (PET)
ซึ่งเปนพลาสติกทีถ่ ูกนํามาใชงานถึง 18% ของพลาสติกที่มีอยูในตลาดโลก โดยถูกนํามาใช
งานในรูปแบบของแผนฟลม เสนใยและขวดน้ํา นอกจากนี้สารเคมีที่มีอยูใน PAHB ซึ่งไดจาก
ลิกนินจะทําให PAHB สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพและผลิตภัณฑที่ไดจากการยอย
สลายเปนสิ่งที่จุลนิ ทรียตองการมากกวาผลิตภัณฑที่ไดจากปโตรเลียม พลาสติกที่ไดจาก
ปโตรเลียมยอยสลายแลวจะเกิดเปนน้ําและกาซคารบอนไดออกไซด

ในอนาคต PAHBs อาจจะถูกพัฒนาเพื่อใหสามารถยอยสลายไดในน้ําเชน ในทะเล ทะเลสาบ
หรือสวนลางสุดของพื้นที่ฝงกลบโดยที่ไมตองการการยอยสลายดวยจุลินทรีย การศึกษา
ในขั้นตอไปของงานวิจัยคือการศึกษาขั้นตอนการยอยสลายตางๆ ซึ่ง PAHBs จะเปนสวน
หนึ่งในการลดปญหาขยะในสิ่งแวดลอมและในทะเล

อางอิงจาก : Sustainable Plastics
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"เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร Arnitel Eco ไดรางวัลจาก Frost & Sullivan"

Arnitel Eco เปนเทอรโมพลาสติกโคพอลิเอสเทอรอิลาสโตเมอรที่มาจาก
วัตถุดิบธรรมชาติ (Bio-based Thermoplastic copolyester elastomer
หรือ TPC) ซึ่งเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่
โดดเดน ผลิตโดยบริษัท DSM Engineering Plastics (DSM) ไดรับรางวัล
2011 Frost & Sullivan Europe Green Excellence in Product
Innovation Award
Deepan Kannan นักวิเคราะหอุตสาหกรรมจาก Frost & Sullivan เปดเผยวาผลิตภัณฑ
Arnitel Eco ถือเปนการตอบสนองความตองการของตลาดที่ตอ งการวัสดุที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น
Arnitel Eco เปดตัวเขาสูตลาดเมื่อปลายปที่ผานมา โดยเตรียมไดจากน้ํามันเรปซีด
(Rapeseed oil) กระบวนการผลิตถือเปนการลดรอยเทาคารบอน (Carbon footprint)
หรือลดการปลดปลอยแกสคารบอนไดออกไซดเนือ่ งจากเปนการเปลี่ยนจากการใชวัตถุดิบ
จากปโตรเลียมมาใชวัตถุดิบจากพืชที่ปลูกทดแทนได Arnitel Eco สามารถนําไปผลิต
ผลิตภัณฑไดหลากหลายตั้งแตบรรจุภัณฑอาหาร
ชิ้นสวนตกแตงภายในรถยนต
อุปกรณกีฬา เฟอรนิเจอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และลาสุดบริษัท M&Q Packaging
Corporation ไดนําเรซิน Arnitel Eco ไปผลิต PanSaver ECO ซึ่งเปนชั้นเคลือบกระทะที่ใช
กับเตาอบอุณหภูมิสูง (High temperature ovenable pan liners) โดยผลิตภัณฑดงั กลาว
ลดรอยเทาคารบอนไดถึง 65%

นอกจากเปนผลิตภัณฑยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแลว Arnitel Eco ยังมีคุณสมบัติ
ที่ดีกวา TPC ทั่วไปซึ่งไมทนตอแสง UV แต Arnitel Eco ทนตอแสง UV ไดดี และยังทนตอ
ความรอนไดสงู กวาดวยจึงสามารถใชงานไดที่อณ
ุ ภูมิสูงถึง 200 องศาเซลเซียส
Arnitel Eco เคยไดรับการรับรอง Cradle to Cradle Silver certification
จาก McDonough Braungart Design Chemistry มาแลว

อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
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รางวัล Frost & Sullivan Best Practices Awards จะมอบใหกับบริษัทตางๆ ทั่วโลก
ที่ประสบความสําเร็จและทําผลงานอยางโดดเดนในดานตางๆ อาทิ ความเปนผูนํา
การพัฒนาเทคโนโลยี การใหบริการลูกคา และการพัฒนายุทธศาสตรการดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผูที่ไดรับรางวัลจากการสัมภาษณ วิเคราะหและวิจัยผลงาน
ของแตละบริษัทอยางละเอียดเพื่อเฟนหาผูที่เหมาะสมกับรางวัลมากที่สุด
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"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพตนแบบ M-BIO รายแรกของบริษัท
เอกชนไทย โดยมีสวนผสมจากมันสําปะหลัง มีจุดเดนที่สามารถยอยสลาย
ได 100% ภายในระยะเวลาเพียง 8 สัปดาห เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งได
ผานการทดสอบจากสถาบัน OWS (Organic Waste Systems)
ประเทศเบลเยี่ยม พลาสติกชีวภาพของบริษัทฯทั้งชนิดที่เปนเม็ดวัตถุดิบ
และถุงพลาสติกนั้นไดขอการรับรองมาตราฐานจากสถาบันที่ใหการรับรอง
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ทั้ง 4 แหงไดแก
1.DIN CERTCO ประเทศเยอรมัน
2.VINCOTTE ประเทศเบลเยี่ยม
3.FSWA ประเทศฟนแลนด
4.BPI สหรัฐอเมริกา

Bio Polymer Resin

ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ

ภาชนะผลิตจากพลาสติกชีวภาพ

สวนการทดสอบประสิทธิภาพพบวาสามารถใชประโยชนไดดี เทียบเทากับพลาสติกที่ผลิต
จากปโตรเลี่ยม หรือพลาสติกที่ใชในปจจุบัน บริษัทมัลติแบกซอยูในฐานะผูผ ลิตตนน้ํา
หรือเปนผูปอนวัตถุดิบใหเทานั้น หนวยงานหรือองคกรเอกชนใดที่สนใจจะเขารวมพัฒนา
หรือตอยอดธุรกิจสามารถติดตอไดที่โทร.081-819-4708, 038-491725 ตอ 109,222
หรือที่ www.multibax.com
สนใจลงโฆษณาหรือประชาสัมพันธบริษัทหรือสินคาของทาน ฟรี!
กรุณา ติดตอ02-537-0440 #403
http://plastic.oie.go.th
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สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ฟรีไมมีคาใชจาย
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