
Aby umówić się na spotkanie,  
kliknij tutaj.
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Oczywiście można się z nami skontaktować 
również telefonicznie +48 22 418 40 00 lub 
bezpośrednio ze swoją osobą kontaktową.

info@impag.pl      www.impag.pl

Prezentacja konceptu za pośrednictwem wideokonferencji lub telefonu
Czy wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie?

 
Z 

przyjemnością 
przedstawimy koncept «Disconnect from Plastics» i zaprezentujemy innowacyjne receptury.

Plastik to termin powszechnie stosowany. Natomiast skład tworzyw sztucznych jest zróżni-
cowany, w zależności od obszaru jego zastosowania.

Słowo "plastik" czy „syntetyk” sugeruje, że jest to materiał otrzymany sztucznie. 
Niestety, do produkcji najbardziej popularnych tworzyw sztucznych wykorzy-
stywana jest ropa naftowa, będąca nieodnawialnym źródłem.  Tworzywa 
sztuczne wytwarzane są w procesach polimeryzacji, gdzie cząsteczki or-
ganiczne, zwane monomerami, łączą się w dłuższe łańcuchy -  polimery. 
Istnieją nie tylko syntetycznie produkowane polimery, ale także te na-
turalne. Znanym przykładem jest celuloza, która jest głównym składni-
kiem ścian komórkowych roślin.

Spośród powyższych kategorii mikroplastik odgrywa najważniejszą rolę w kosmetykach, gdzie rozróżnia się mikroplastik  
pierwotny i wtórny:

Mikroplastiki o źródle pierwotnym, stosowane w różnych produktach kosmetycznych, są od-
prowadzane do naszych wód poprzez ścieki, a ostatecznie do oceanu. 3,7% mikroplastików 
pierwotnych w naszych oceanach pochodzi z produktów kosmetycznych.

Czy również chcieliby Państwo tworzyć kosmetyki wolne od plastiku oraz zgodne z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju? Szukają Państwo alternatywy dla syntetycznych peelin-
gów do ciała lub chcą zastąpić płynny plastik w swoich produktach kosmetycznych?

Nie wszystkie tworzywa sztuczne są takie same

Mikrozanieczyszczenia 

Mikroplastik Płynny, 
rozpuszczalny 

w wodzie plastikDe�nicja ECHA: Każdy polimer lub zawierające polimery cząstki stałe lub półstałe o wielkości 
nieprzekraczającej 5 mm w co najmniej jednym wymiarze zewnętrznym.

Nie jest 
objęty 

de�nicją ECHA.

Nie ulega biodegradacji / 
Budzi coraz większy 
niepokój

(950 000 ton rocznie)

Rodzaje mikroplastików występujących w oceanie

Mikroplastik pierwotny

(11 250 000 ton rocznie)

Mikroplastik wtórny

Mniejsze cząstki plastiku 
wytwarzane przez erozję 
większych cząstek 
plastiku (przypływy, 
słońce, wiatr)

Drobinki peelingujące
0.29%

Pył z opon pojazdów
2.21%

Zanieczyszczenia pelletowe
1.89% Farby budowlane

1.07%
Tekstylia
1.56%

Odpady połowowe
9.43%

Lądowe (śródlądowe)
4.1%

Lądowe (przybrzeżne)
73.74%

Odpady żeglugi
4.92%Farby morskie

0.13%

Farby drogowe
0.66%

Mikroplastik pierwotny jest produkowany 
już w postaci mikroplastiku (np. włókna w 
przemyśle włókienniczym lub drobinki w pro-
duktach peelingujących).

Mikroplastik wtórny powstaje w wyniku rozkładu makroplastiku (np. 
opakowania) na coraz mniejsze części. Może to być spowodowane 
wpływem warunków atmosferycznych, uderzeniem skał, słonej wody 
lub światła słonecznego.

1 Quelle: https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/plastics-in-the-marine-environment/

Mikroplastik 
0.05 – 0.5 cm

Makroplastik 
5 – 50 cm

Mezoplastik 
0.5 – 5 cm

Megaplastik 
> 50 cm

Tworzywa sztuczne można ogólnie 
podzielić na czter y następujące kategorie 
w zależności od wielkości:
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