
 
 

 لالهوائيتحلل االو  ةالبحريسواق ألل قابلة للتحللبالستيكية منتجات تطلق " كورتيك كوربوريشن"
 

التي و في إنتاج البالستيك الحيوي  لرائدة، الشركة ا"كورتيك كوربوريشن"يسر : )بزنيس واير( - سان بول، مينيسوتا
 وطرح كميات تجاريةعن إطالق أن تعلن ، مقرًا رئيسيًا لها الواليات المتحدة األمريكيةفي  مينيسوتاالية تخذ من و ت
حيث  داء غير المسبوقمن الفوائد البيئية واأل فريداً  مزيجاً  البالستيك الحيوي الجديدهذا يقدم و ". أوشنإيكو "منتج ل

مواد أولية من  بالمائة 77يحتوى على و درجات حرارة منخفضة، القابلية للتسميد التجاري في و  ،ةقو الو  ،يتمتع بالمرونة
 .ةوبحري ةئيهواعلى التحلل البيولوجي في بيئات ال ته، إلى جانب قابليسنوياً قابلة إلعادة التدوير 

 
الكبيرة لإلنجازات نتيجًة يعد كذلك بل ، فحسبقنية الراتنجية الجديدة للبالستيك الحيوي تنتيجة لل "أوشنإيكو "وال يعتبر 

" كورتيك"مصانع في عمال التطوير من أعلى مدى أعوام طويلة  التي تم تحقيقهامعالجة النتاج و إلفي مجال ا
البالستيكية " أوشنإيكو "طبقات و  اسأكيتردم و  .كرواتيا في لي ماناستيري، وببوالية مينيسوتا في كامبريدجلالستخراج 

 .األخرىطبقات البالستيكية منتجات المنذ عقود مع  القائمةوالهوة في األداء  الجديدة الفجوة البيئية
 

إيكو ’ حدثستُ : "في معرض تعليقه على الموضوع "كورتيك كوربوريشن"وقال بوريس ميكسيك، الرئيس التنفيذي في 
 التخلص منن ويمكِ  .في المناطق الساحلية في العالمالسيما و ، ةالتعبئة والتغليف المرن عملياتثورة في ‘ أوشن

الخالية من  الالهوائيةتحلل ال، أو في مراكز بطريقة مثاليةالتسميد التجارية عبر عمليات ‘ أوشنإيكو ’منتجات 
في ينتهي بها المطاف زال يال لمنتجات البالستيكية اإن ب في جميع أنحاء العالمإال أنه ومن المالحظ . األوكسجين

 ."رمي النفاياتعلى الممرات المائية، وحتى في المجتمعات التي تفرض أقسى العقوبات 
 
تكمن حيث . تقريباً  ةدوغير المتعمّ  ةدالمتعمّ  من القمامة تخلصالجميع طرق ميزة في ب" أوشنإيكو "تمتع منتجات تو 

في كذلك تسمح وهي . نتيجة للمحتوى القابل للتدوير في هذه المنتجاتلقمامة تجميع افي مقالب منها الفائدة الرئيسية 
سريع تحلل بشكل أن طبقات هذه المادة تكما  ،الهوائي السريع بشكل طبيعي وآمن التحلل البيولوجيب التسميدعمليات 

على " أوشنإيكو "قد تم اختبار لو . إنتاج غاز الميثان مطامرفي الالهوائية أو تحلل الأنظمة يوما في  15قل من أفي 
 :على سبيل المثال ودون حصرمعايير ومواصفات عديدة، بما في ذلك، 

 

http://www.businesswire.com/�
http://www.cortecvci.com/�


في  مواصفات القياسية للتحلل الحيويال :"7081دي "، المعيار "إي إس تي إم"المواد و الختبار لالجمعية األمريكية 
 .البحرية البيئة

الطريقة القياسية الختبار التحلل البيولوجي : "5511دي "المعيار  ،"إم إي إس تي"الجمعية األمريكية لالختبار والمواد 
 . اً ميو  15، الالهوائي

 .التجاري لتسميدالقياسية ل المواصفات: "6400دي "، المعيار "إي إس تي إم"الجمعية األمريكية لالختبار والمواد 
 

 .بلداً  70في أكثر من  حجام وأشكال قياسيةبأ قريباً  "أوشنإيكو " وسيتم طرح
 

 "كورتيك كوربوريشن"عن لمحة 
. خاصة بالقطاع الصناعيعنى بالبيئة الالتي تُ مبتكرة اليات تقنمجال الفي  رائدة عالمياً شركة  هي" كورتيك كوربوريشن"
مصانع في الواليات  ولها خمسة ،في جميع أنحاء العالم يتم توزيعها منتج 450أكثر من بتصنيع " كورتيك" تقومو 

: الجودة التاليةشهادات حائزة على وهي  .بلداً  70، وشركاء قنوات البيع في أكثر من في أوروبا ومصنعاً  ،المتحدة
 ."17025–آي إي سي/آيزو"و "2004: 14001 آيزو"و" 9001 آيزو"
 

: التالياإللكتروني عبر زيارة الرابط لوسائط المتعددة وا صورالمعرض على يمكنكم االطالع 
 bin/mmg.cgi?eid=6822033&lang=en-http://www.businesswire.com/cgi 

 
 لالتصال

 وروباأاإلعالنية في " كورتيك"وكالة 
 جوراجاآنا 

 595-4854-1-385+ :هاتف
 . ana.juraga@ecocortec.hr: البريد اإللكتروني

 أو
 "كورتيك"

 كليف كراكوير
 181: ، الرقم الداخلي1100-429-651-1+ :هاتف

 .cliff@cortecvci.com: البريد اإللكتروني
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 أو
 بالدعم الفنياالتصال 

 خارشانريتا 
 148: ، الرقم الداخلي1100-429-651-1+ :هاتف

 .rkharshan@cortecvci.com: البريد اإللكتروني
 

 "كورتيك"مؤسسة : المصدر
 معرض الوسائط المتعددة الذكية

 

 
  
 رةصو  

وس مع ية من شواطئ جاالباجالبالستيكجمع القمامة ي، "كورتيك كوربوريشن"، الرئيس التنفيذي لشركة ميكسيكبوريس 
 " ناشيونال جيوغرافيك"، العاِلم في لين فاولرالدكتور 
 .س وايريبزن: مقدمة من قبل الصورة

 
  

 
 رةصو  
 .في البحر الملقاةالمواد البالستيكية الملوثة ب، كرواتيا احل دوبروفنيكس

 .س وايريبزن: مقمة من قبل الصورة
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 رالشعا 
 

 
 

أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع  ،نص اللغة األصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة إنّ 
 .لنص اللغة األصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني
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