
TWORZYWA SZTUCZNE TO NIEZWYKLE 
WSZECHSTRONNY MATERIAŁ 

Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach w branży 
spożywczej, elektronicznej, kosmetycznej czy medycznej. 
Popularność i szybki wzrost zastosowania tworzyw w tak 
wielu dziedzinach wynika z unikalnych cech tych 
materiałów. S ą  one wszechstronne, wie lofunkcyjne 
i niedrogie. Można  wyprodukować tworzywa giętk ie 
i e lastyczne lub twarde i niesprężyste, o różnym 
stopniu kruchości - od  bardzo kruchych do  bardzo 
wytrzymałych,  o różnej wyt rzymałośc i  mechanicznej 
i odporności  n a  dz ia łan ie  n isk ich lub wysokich temperatur. 
Łatwość formowania tworzyw stwarza praktycznie nieograniczone 
możliwości projektowania całych wyrobów i pojedynczych detali. 

TWORZYWA SZTUCZ E ZAPEWNIAJĄ 
HIGIENĘ I BEZPIECZENSTWO 

Konsumenci oczekują, że opakowania 
będą chronić produkty przed zniszczeniem 

oraz stratami. Tym wymaganiom 
najlepiej mogą sprostać tworzywa sztuczne: 

chron ią  żywność i lekarstwa przed 
zanieczyszczeniami, a także zapewnia ją  

barierę ochronną przed drobnoustrojami,  
uszkodzeniami mechanicznymi, w i lgoc ią  

i promieniowaniem UV. Wydłużają również 
okres przydatności produktów żywnościowych 

do spożycia oraz gwarantują sterylność 
lekarstw, środków i sprzętu medycznego. 

TWO_RZYWA SZTUCZNE SĄ ŁATWE 
W UZYTKOWANIU 

Opakowania z tworzyw sztucznych są  łatwe 
w użyciu. Są  przyjazne dla wszystkich 
od dzieci  po osoby w podeszłym wieku -
i odgrywają zasadniczą rolę w naszym 
codziennym życiu. Umożliwiają czytelne 
etykietowanie wyrobu i jego łatwą identyfikację 
przez konsumenta. S ą  wygodne w użytkowaniu, 
ł a two  s ię j e  otwiera i zamyka.  Na przykład 
plastikowa butelka nie tłucze się, dlatego jest 
bezpieczna i wygodna, np. podczas wycieczek 
czy dla dzieci do szkoły. 

TWORZYWA SZTUCZNE SĄ LEKKIE 
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W porównaniu do innych materiałów, tworzywa 
sztuczne są  bardzo lekkie. Opakowanie z tworzywa 
stanowi średnio tylko od 1 do 3% masy produktu. 

Przewozimy więcej produktu, a mniej 
opakowania. Zużycie paliwa w transporcie 

produktów opakowanych w tworzywa jest mniejsze 
niż dla tych opakowanych w materiały 

alternatywne. Bez  opakowań z tworzyw 
sztucznych potrzeby transportowe byłyby 
o 50% większe. Współczesne samochody czy

samoloty są  lżejsze niż kiedyś dzięki 
zastosowaniu części i wyposażenia z tworzyw 
sztucznych. Pozwala to na mniejsze spalanie 

paliwa, co nie tylko daje oszczędność zasobów, 
ale i ogranicza emisje do atmosfery . 






