
 

 
 

Pressmeddelande 

Lomma 2021-12-08 

 

Reactive Recycling® börjar leverera 
Den sannolikt största framtidspotentialen för Nexam Chemical ligger i medverkan till förbättrade 
möjligheter att använda återvunnen plast i allt fler applikationer. Detta är en gigantisk och global utmaning 
där fortfarande de flesta lösningar saknas. Nexam Chemical har en tydligt uttalad ambition att utveckla 
produkter som kan användas som verkyg för att förbättra plasters egenskaper i återvinningsprocesser. I 
början av året lanserades konceptet Reactive Recycling®.  

 
Vi har nu fått vår första kommersiella order av en kund i Storbritannien som använder en återvunnen 
plastström. Successivt bygger detta allt mer bevis för att konceptet fungerar och att det kan bli en 
växande affär under lång tid. Största värdet i denna affär är just detta beviset. Affären motsvarar  
emellertid ett värde om ca 2 miljoner SEK per år. 
 
”Det är stor skillnad på återvinningsbar plast och plast som är återvunnen. I princip all plast är återvinningsbar, 
men inte mycket återvinns. Vi har precis lanserat vår produktportfölj för plaståtervinning. Det är mycket 
glädjande att redan se tidiga indikationer på att detta verkligen fungerar och kan bli en global och växande affär” 
säger Johan Arvidsson VD för Nexam Chemical.  
 
För mer information, kontakta: 
Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com  
 

 
Om Nexam Chemical 
Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen 
produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper 
som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade 
egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en 
rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar 
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: 
rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på 
www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt 
per telefon på 08-528 00 399. 
 


