
Produktionsförsök i Rumänien blev en succe

Rumänska staten planerar en storskaling satsning för att reparera bevattningskanaler med medel från EU

1 200 miljoner € ska rumänska staten satsa på att reparera och säkra bevattningskanaler och dammar. Den summan innehåller också grävarbeten mm så
det blir en bråkdel av satsningen som går till kanalinfodringarna. 

Ecorub gjorde förra torsdagen ett fullskaligt produktionsförsök att tillverka kanalinfodringar. Det utföll som planerat.

 Det finns decennier av erfarenhet i USA av att tillverka infodringar av TPRR material. Fördelarna med dessa är:

Utmärkt UV-resistens. Det är mycket långlivat.
Lätt att skarva medelst svetsning på plats.
Utomordentlig hållbarhet. Materialet är både elastiskt och segt
Består till 95 % av återvunna polymerer (bildäcksgummi och plaster) och sparar såväl olja som minskar koldioxidutsläpp.
Klarar temperaturförändringar mycket bra och klarar sättningar i marken bra pga av elasticiteten.
Förväntas ge en livslängd på minst 35 år i klimat med starkt solljus. Rekomenderad avskrivningstid i USA är 25 år.

En stark konkurrensfördel för vårt material jämfört med konkurrerande lösningar är att det tål sträckningar, på grund av sättningar i marken, mycket bra utan
risk för sprickor. Vi konkurrerar med lösningar som baserar sig på fossila källor och som enligt vår bedömning har sämre egenskaper.  Våra konkurrenter
levererar lösningar baserad på gummidukar och förstärkt polyeten baserade på nya polymerer. Vi är den enda aktören som kan leverera fullgod produkt
baserad på återvunna polymerer som vi känner till.

Därför är vi optimistiska inför möjligheten att att bli leverantör. Leveranserna påbörjas i så fall om ca 1,5 år. Innan dess ska Ecorub presentera mätresultat
och certifikat enligt Europeisk norm. Vi har mätresultat och certifieringar från USA, men dessa måste mätas om enligt Europeisk standard. Amerikaner
mäter ju tex med tum och det ska mätas i mm istället. Det arbetet lär ta ett halvt år.  Införsäljningen av vår lösning är redan påbörjad gentemot de rumänska
myndigheterna.

Ecorub kommer om det går vägen producera råvaran och alla dokument som behövs och infodringar tillverkas i Rumänien av vår partner där. Rumänien har
39 regioner och den region som behöver mest infodringar behöver ca 1,1 miljoner kvadratmeter som motsvarar 2 750 ton. Det är ett skift ett år i vår
anläggning.

Ecorub kommer att hålla marknaden informerad om utvecklingen i detta projekt.
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EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar
termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika
materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för
formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.


