RPG Recycling, s.r.o.
se zabývá sběrem a svozem odpadu s katalogovým číslem 160103 – pneumatiky, zejména v ČR a na Slovensku
recyklací všech druhů pneumatik
produkcí a prodejem výstupů recyklace
pneumatik – primárně pryžového granulátu,
dále textilního vlákna a ocelového kordu

je společnost s působností v rámci celé
Evropy
má několikaleté zkušenosti a patří k nejvýznamnějším ve svém oboru
je česká společnost bez zahraniční kapitálové účasti

Pryžový granulát
je primárním produktem recyklace pneumatik
nese označení SBR (hlavní složka styrene-butadienová pryž)
je zbaven textilního vlákna a kovového kordu

prodejní cena je stanovena individuálně
k jednotlivým frakcím můžeme doložit osvědčení
dokládající kvalitu a stálost výroby
na přání zákazníka jsme schopni vyrobit pryžový
granulát i jiné než standardně dodávané frakce

speciální frakcí pryžového granulátu je SORBENT,
který nachází využití jako sorpční materiál při sanaci
a likvidaci havárií

je schopen pohltit všechny kapaliny z pevných povrchů a dočistit úniky z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů, konečným efektem je povrch bez
zbytkového kluzného efektu.

Parametry:
- absorpce benzínu – 6l/kg sorbentu
- absorpce nafty – 4l/kg sorbentu
- absorpce motorového oleje – 2,6l/kg sorbentu

Standardně vyrábíme a dodáváme na trh
následující frakce pryžových granulátů:

Granulát SBR 3 - 6

Granulát SBR 1 – 3

Frakce: 3,0 – 6,0 mm

Frakce: 1,0 – 3,0 mm

Balení: Big bag à 1090 kg

Balení: Big bag à 1090 kg

Granulát SBR 0,7 – 1

Granulát SBR 0 – 1

Frakce: 0,7 – 1 mm

Frakce: 0,0 – 1,0 mm

Balení: Big bag à 950 kg

Balení: Balení: Big bag à 950 kg
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Granulát SBR 0 – 0,7

Sorbent

Frakce: 0 – 0,7 mm

Frakce: 0,0 – 0,4 mm

Balení: Big bag à 950 kg

Balení: Bag à 10 kg

Nabízené druhy balení

Big bag à 500 kg

Big bag à 950 nebo 1090 kg
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Textilní vlákno

Textilní vlákno
Balení: Volně loženo

vzniká jako sekundární produkt recyklace pneumatik
má výborné antivibrační a protihlukové vlastnosti
je objemově stálé a pružné
neovlivňuje kvalitu životního prostředí, nemá žádné nebezpečné vlastnosti a neohrožuje zdraví lidí a zvířat.
je vhodné:
- pro izolace,
- pro vnitřní i venkovní výběhy koní a do stájí, který
dodáváme pod názvem hipotextil,
- jako průmyslové palivo.
prodejní cena je stanovena individuálně

Ocelový kord
je rovněž sekundárním výstupem recyklace pneumatik, který je při tomto procesu oddělen magnetickými separátory a dosahuje čistoty až 97%.
vrací se zpět do hutního průmyslu

Ocelový kord
Balení: Volně loženo
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