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Keräysohjeet Foiltek Oy:n toimittamien muovien kierrätykseen

Yleistä
Ekokem muovinkierrätys ottaa vastaan suurimman osan Foiltek Oy:n toimittamista materiaaleista. Muovit,
joita Ekokem ei pysty käsittelemään on erikseen mainittu alla olevassa taulukossa.
Asiakkaat, jotka haluavat toimittaa jätemuovejaan Ekokemille, pyydetään sopimaan toimituksesta
etukäteen.
Ekokemilla vastaanotamme teollisuuden ja kaupan erilliskerättyjä muoveja ja palautamme ne takaisin
käyttöön raaka‐aineina. Vastaanottohinnat perustuvat muovilaatuun, toimitustapaan ja ‐määrään. Mitä
paremmin syntyvät jätteet on lajiteltu, sitä paremmin ne pystytään hyödyntämään.

Materiaalin toimittaminen Ekokemille
Muoveja otetaan vastaan yrityksiltä ja yhteisöiltä, joiden kanssa Ekokem on tehnyt palvelusopimuksen
jätemuovien vastaanottamisesta tai on erikseen sopinut niiden hyötykäytöstä. Palvelusopimuksessa on
mahdollisesti sovittu näistä yleisistä vastaanottoehdoista poikkeavia toimitusehtoja.

Yleiset keräysohjeet Foiltek Oy:n toimittamille materiaaleille
Suojakalvoja ei tarvitse irrottaa jätepaloista. Aihion muodolla ei ole merkitystä, esim. Kirkkaat levyt sekä
tangot kerätään samaan jakeeseen.
Uusiokäyttöön toimitettavien materiaalien tulee olla lajiteltu ohjeen mukaan, sekaisin olevia jakeita ei
vastaanoteta.
Foiltek Oy huolehtii toimittamiensa muovien sahausjätteiden käsittelystä ja kierrätyksestä alla olevan
ohjeen mukaisesti.

EKOKEM OYJ
Kuulojankatu 1, PL 181, 11101 Riihimäki | Puh. 010 7551 000 | www.ekokem.fi
1/3

Kierrätysohjeet
Kirkas ja heijastamaton Akryyli
PMMA XT, PMMA GS

Otetaan vastaan omana jakeena. Kirkkaalle akryylille on oma
keräysastia. Myös pintakuvioitu sekä valettu levy täysin kirkas
tähän jakeeseen.

Valkoinen, Opaali, Värillinen Akryyli

Otetaan vastaan sekalaisena akryyli‐jakeena. Myös
satiinipintainen / mattapintainen levy sekä valetut levyt tähän
jakeeseen. Oma keräysastia.

PMMA XT, PMMA GS (Plexiglas)

Savulasit tms. läpinäkyvät mutta sävytetyt materiaalit tähän
jakeeseen.
Peiliakryyli
PMMA
Kirkas Polykarbonaatti

Otetaan vastaan sekamuovina. Vastaanotto edellyttää
ennakkoilmoitusta.
Otetaan vastaan omana jakeena. Oma keräysastia.

PC (Makrolife, Saphir)
Värillinen Polykarbonaatti
PC (Colorado UV)

Otetaan vastaan sekavärisenä jakeena. Myös satiinipintainen /
mattapintainen levy sekä valetut levyt tähän jakeeseen. Oma
keräysastia.
Savulasit tms. läpinäkyvät mutta sävytetyt materiaalit tähän
jakeeseen.
Tuolinaluslevyt tähän jakeeseen.
Kennolevyt sekä H‐ ja U‐profiilit tähän jakeeseen.

Polyesteriteraftalaatti
A‐PET

Otetaan vastaan sekavärijakeena. Kirkas, opaali sekä värillinen A‐
PET samaan jakeeseen.
HUOM! vastaanotto edellyttää ennakkoon sopimista!

Polyesteriteraftalaatti
G‐PET

Otetaan vastaan sekavärijakeena. Kirkas, opaali sekä värillinen G‐
PET samaan jakeeseen.
HUOM! vastaanotto edellyttää ennakkoon sopimista!

Polyeteeni, Polypropeeni
HDPE (HD 300), PP
Polystyreeni, Kirkas

Otetaan vastaan omana sekavärisenä polyolefiini jakeena. Myös
PP kalvot sekä kennolevyt tähän jakeeseen. Oma keräysastia.

Esim suihkuseinät, taululevyt. Otetaan vastaan omana jakeena.
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PS

Vastaanotto edellyttää ennakkoilmoitusta.

Polystryreeni, iskunkestävä
valkoinen ja opaali HIPS

Otetaan vastaan omana jakeena. Oma keräysastia

Polystyreeni, iskunkestävä
värillinen

Otetaan vastaan omana sekajakeena. Oma keräysastia.

HIPS
ABS

Otetaan vastaan sekajakeena. Oma keräysastia. Samaan
jakeeseen kirkas, valkoinen sekä värilliset.

Polyvinyylikloridi

Ei vastaanottoa

PVC
Polystyreeni, peililevyt

Ei vastaanottoa. Jätepalat voidaan toimittaa energiaksi.

PS + laminoitu PET‐kalvo +
metallointi
FOAM‐X, paperipintainen kevytlevy
ForeX Smart, polystryreeni‐kevytlevy
Akyprint‐kennolevy
Alumiinikerroslevyt Dibond

YHTEENVETO KERÄYSASTIOISTA
1. Kirkas Akryyli
2. Värillinen Akryyli
3. Kirkas Polykarbonaatti
4. Värillinen Polykarbonaatti
5. Polyeteeni, Polypropeeni
6. Polystyreeni, iskunkestävä valkoinen ja opaali
7. Polystryreeni, iskunkestävä värillinen
8. ABS
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