
Samarbete mellan Dutec Plast A/S och Ecorub AB
Ecorub har gjort fullskaleförsök i Danmark med att tillverka en gräsmatteförstärkning - ett
markskydd.
Markskyddet har flera användningsområden. För lantbruk förstärker den underlaget för hästar och kor där de står och går m ycket.

Markskyddet går bra att använda för att förstärka parkeringsplatser för bilar, entreér, lastnings- och lossningsplatser och för att
förstärka gräsmattor rund byggnader så att brandfordon säkert kan ta sig fram. Den är också lämplig att använda för att förstärka
gräsmattor i utställningsområden / mässområden utomhus.

Markskyddet kommer att tillverkas i två olika material. Ett styvare för fordon och kor och ett mera elastiskt för hästar.

Ecorub är leverantör av råvaran till Duteks markskydd och Dutec är ägaren av projektet.

- Jag ser samarbetet som mycket intressant för EcoRub. Kunden har konstaterat att vårt återvunnan TPRR-material har bättre
egenskaper än ny plast. Dutec Plast A/S är redan en aktör för miljövänliga plaster och produkter och vårt samarbetet förstärker
kundens arbete för en "circular economy", säger Åke Paulsson vd för EcoRub AB

 – Samarbejdet med EcoRub er yderst interessant for vores produkt og vores virksomhed. Med EcoRubs TPRR opnår vi en meget bedre
stabilitet ved lave temperaturer. Samtidig med at vi kommer nærmere vores målsætning for 100% genbrug ,  säger Kasper Dunvad  vd
för Dutec Plast A/S.

Marknadsföringen påbörjas inom kort. Hittills har produkten tillverkats för test- och utvärderingsändamål. EcoRub kommer att delta
i marknadsföringen och försäljningen av produkten

Dutec Plast A/S är Danmarks första certifierade företag för tillverkning av TPRR-produkter. Certifieringen har gjorts genom att 
bolaget har utbildatis i hur materialet skall processas för att minimera energiåtgång och maximera produktivitet. Produkten
kommer att ges en åtaranvändningsgaranti som Ecorub kommer att ansvara för.
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Ecorubs affärside är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material.
Den nya råvaran - TPRR - ger vitala förbättringar i prestanda på flertal områden vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på
väg mot en global cirkulär ekonomi.


