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Os fios PET reciclados que dão uma nova
vida às garrafas de plástico usadas

MENSAGEM NUMA GARRAFA

A fibra da garrafa
de plástico
São utilizadas 20 000 garrafas de
plástico por segundo. O que perfaz mais
de um milhão de garrafas por minuto.
80% dessas garrafas vão parar a aterros
sanitários ou ao oceano.

Re-Use

Reciclável. Sustentável. Versátil.

Há que arranjar uma solução para isto e a mensagem está
na própria garrafa...
À medida que a procura pela sustentabilidade continua a
crescer, o mesmo acontece com as opções de materiais
ecológicos. Normalmente, as garrafas de plástico são
feitas de tereftalato de polietileno (PET), que é um material
altamente reciclável.
O fio de poliéster é uma das suas novas e promissoras
aplicações e esperamos vir a utilizá-lo no nosso tecido
RE-USE.
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DA GARRAFA AO FIO

Como é feito
O processo de fabrico de fios a partir de garrafas PET
é simples: os plásticos recuperados são cortados,
triturados, derretidos e reduzidos a flocos.

PLÁSTICO
RECUPERADO

SELEÇÃO E
TRITURAÇÃO

Como as garrafas de plástico são feitas
do mesmo polímero que o poliéster,
é possível destruí-las e refazê-las,
obtendo poliéster "reciclado". O
processo de fabrico do fio é simples: os
plásticos usados são cortados, triturados,
Re-Use

Reciclável. Sustentável. Versátil.

FIO

PODE SER MISTURADO COM
TODOS OS TIPOS DE FIOS
COMUNS

TECIDOS DE
POLIÉSTER
RECICLADO

derretidos e reduzidos a flocos. Nesta
fase, é adicionado um químico ignífugo.
São criadas aparas de poliéster, que são
aquecidas e extrudidas, e o resultado é um
fio reciclado, pronto para a tecelagem.
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O FIO DE BAIXO IMPACTO

Sustentável sob
muitos aspetos
Mais do que dar uma nova vida aos
resíduos, é a forma como é produzido
e como pode ser reutilizado que torna
o Re-Use tão único.
Primeiro, pelo material em si: o fio permite
a utilização de substâncias plásticas que,
de outra forma, acabariam em aterros
sanitários.
Além disso, reduz muitos dos recursos
envolvidos na produção de poliéster
virgem, incluindo uma redução de
cerca de 50% no consumo de energia,
comparativamente à energia necessária
para fazer poliéster virgem.
Adicionalmente, e ao contrário do que
acontece com todos os têxteis típicos de
Re-Use

BENEFÍCIOS
Menor contaminação do solo e
menor poluição do ar e da água.
Poupa recursos naturais
e energia.
Infinitamente
reciclável.

poliéster, o Re-Use é produzido através
de um processo mecânico em vez de um
método químico. Deste modo, as toxinas
que eram anteriormente geradas pelo
sistema convencional são reduzidas.
E por último, mas não menos importante:
o fio de poliéster pode ser infinitamente
reciclado sem haver perda de qualidade.
Desta forma, o fabrico de tecido poderia
tornar-se um sistema de circuito
fechado, no qual o poliéster poderia ser
continuamente reutilizado.

Reciclável. Sustentável. Versátil.
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Re-Use em Resumo

Ecológico

Conforto
máximo

Suave
ao toque

Lavável

Reciclável
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