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Recyctec Holding AB, 556890–0111, har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att 
återvinna använd glykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. 
 

Recyctec Holding AB (publ): Framgångsrika pilotförsök av ytterligare 
rensningssteg.  
 
Installation av nytt reningssteg öppnar för leveranser av större mängder glykol 
 
Som tidigare meddelat har Recyctec utvecklat en metod för att kunna hantera glykol blandat med smörjolja och 
andra slag av petroleumprodukter. De första pilotkörningarna är nu genomförda och vi kan med glädje meddela 
att dessa har varit framgångsrika. Vi kommer att fortsätta med dessa i ett par veckors tid för att optimera 
processerna, men har redan påbörjat planläggningen för hur en fullskalig installation skall kunna implementeras 
i dagens anläggning.  
 
Metoden samt delar av processen kommer Bolaget även att se om den går att patentera.  
 
När erforderlig processutrustning är installerad på plats så kommer Bolaget att kunna ta emot glykol med andra 
föroreningar i än vad dagens reningssteg klarar av. Detta öppnar vägen för Bolaget att ta emot all använd glykol 
på den skandinaviska marknaden. 
 
Detta öppnar även upp möjligheter för fler råvarukällor, och Bolaget har redan nu startat upp dialoger med flera 
stora aktörer inom avfallshanteringsindustrin och har som mål att inom kort ingå långsiktiga samarbeten med 
dessa för insamling och rening av glykol. Bolagets förväntan är att detta skall ge fabriken i Jönköping tillgång till 
stora mängder råvara och också förbättra Bolagets möjligheter till internationell expansion. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Andreas Cederborg, Styrelseordförande  
E-post: andreas@cederb.org 
Tel: +46 704 80 00 89 
 
Denna information Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020. 
 
Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol 
Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av 
en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi. 
 
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget 
arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen 
regi och via samarbetspartners.  
EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget 
varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs 
av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick. 
 


