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De meeste plastics die we vandaag gebruiken
zijn niet afbreekbaar in de natuur. Je kunt
ze vanuit hun toepassing vaak ook moeilijk
hergebruiken of recycleren. Met de steun van
CrossRoads2 ontwikkelen twee bedrijven nu een
nieuwe soort plastic dat met de juiste ‘trigger’
wel wordt afgebroken.

De hoofdfocus van
TriggerPlastics ligt op de
eindfase: plastic opnieuw in
de cyclus inschakelen. Dat is
mogelijk door het materiaal
te ‘triggeren’, zodat het
versneld wordt afgebroken
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