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Nama saya Polyethylene Terephthalate.
Kebanyakan orang mengenal saya sebagai PET (P-E-T).
Dan saya berani bertaruh bahwa hampir semua orang telah

Ringan.
Tembus pandang, jernih dan transparan.
Berwarna atau tidak berwarna.
Sulit untuk dipatahkan.
Sulit untuk dilewati oksigen dan karbon dioksida.
Sangat aman. Bebas bahan kimia berbahaya seperti BPA.
Banyak digunakan untuk membuat kemasan makanan dan
minuman serta produk fiber untuk pakaian.
Temperatur leleh 250-260°C.

menggunakan produk yang dibuat dari saya.
Jika kamu ingin mengetahui lebih banya tentang aku,
pastikan membaca ceritaku di jilid 1: PET Luar Biasa

Saya ditemukan pada tahun 1941 oleh dua ahli kimia Inggris, Mr. John Rex Whinfield
dan Mr James Tennant Dickson di laboratorium di Manchester, Inggris.

John Rex Whinfield

James Tennant Dickson

PET dalam kehidupan sehari-hari

Ada enam jenis plastik daur ulang selain PET.

PET 100% dapat didaur ulang.

Perhatikan macam-macam varietas pada gambar di bawah ini!

Proses Pembuatan Plastik

Gas alam

Platform pengeboran

Minyak mentah

Kilang minyak

Pabrik pemisahan gas

Prekursor Plastik
Polimerisasi - proses pembentukan bahan utama untuk
berbagai jenis plastik.

PP

Apakah Anda tahu bahwa…?
Indorama Ventures adalah produsen PET
terbesar di dunia dan kami memiliki pendaur
ulang PET di 3 benua; Amerika Utara, Eropa
dan Asia.
Di Thailand, fasilitas daur ulang PET IVL
terletak di Provinsi Nakhon Pathom.

PVC

Wow!

Saya ingin berteman dengan
mereka semua,
itu akan menyenangkan!

PET

HDPE

LDPE

PS

LAINNYA.

Maka Anda harus
melanjutkan petualangan
untuk menemukan mereka.
Menarik sekali!

Di mana saya

Keenam plastik daur
yang berbeda.
mencari HDPF dulu.
dekat denganku.
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Semoga
Berhasil
PET!

harus memulai?

ulang ini hidup di tempat
Saya pikir saya akan
Dia sepertinya tinggal

LAINNYA

a

Des
a
t
e
P

k
i
t
s
Pla

Desa HDPE
Hai, saya High Density Polyethylene.
Anda bisa memanggil saya HDPE
untuk jangka pendek.

Oh! Itu terlihat seperti
orang itu Saya ingin bertemu.

Aplikasi

Botol Susu

Properti HDPE

Cangkir Yogurt

Botol Oli Mesin

Botol Bubuk

Botol Sampo

HDPE digunakan untuk membuat botol yang kita gunakan setiap hari, juga untuk
pipa dan bahkan untuk bangku plastik!

• Sangat kuat dan sulit dipatahkan.
• Tidak transparan.
• Sulit bagi gas atau uap air untuk melewatinya.
• Tahan terhadap bahan kimia, asam, alkali dan
panas.
• Temperatur leleh pada 130°C.

Tentang HDPE
HDPE digunakan untuk membuat kantong plastik untuk
makanan dan produk non-makanan. Penting untuk
menggunakan jenis kantong plastik yang tepat untuk
menyimpan makanan Anda.

Hai HDPE,
Saya akan menemukan lebih
banyak plastik daur ulang
seperti kita. Apakah Anda ingin
bergabung dengan saya?

Itu terdengar hebat,
Saya ingin sekali!

Tentu saja, mari
kita pergi dan berbicara
dengan mereka.
Halo teman teman!

Saya pikir orang-orang
itu bisa menjadi yang
kita cari.

Halo! Saya Polivinil Klorida.
Panggil saja saya PVC.

Hai! Dan nama saya Low Density Polyethylene.
Saya menggunakan LDPE. Kami baru saja akan berkeliaran
di luar desa kami. Mengapa kamu tidak datang dan
bergabung dengan kami untuk jalan-jalan?

Desa PVC & LDPE

Properti LDPE

Properti PVC

• Transparan.

• Tidak transparan.

• Fleksibel tapi kuat.

• Mampu bercampur dengan warna.

• Udara dan uap air dapat melewatinya.

• Tahan terhadap asam dan basa.

• Tahan terhadap suhu yang sangat rendah.

• Kuat tapi mudah pecah.

Tidak dapat mentolerir panas.
• Banyak digunakan untuk membuat kantong

• Tahan api.

makanan untuk pembekuan.

• Temperatur leleh 75-90°C

• Suhu leleh 110°C

Tentang PVC :

Produk PVC berwarna dapat berbahaya karena timbal dan
kadmium dalam beberapa warna.

Tentang LDPE : Kantong LDPE digunakan untuk menyimpan makanan dalam suhu
dingin, sedingin -70°C. LDPE juga lebih fleksibel dibandingkan
dengan HDPE, yang digunakan untuk menjaga makanan tetap panas.

PVC dapat didaur ulang menjadi : pipa air, pipa pertanian, kerucut lalu lintas, furnitur plastik,
bangku plastik, kabel, dan kayu buatan.

LDPE dapat didaur ulang menjadi : kantong sampah, tas pegangan, tempat sampah, ubin lantai,
furnitur, dan kayu buatan.

Aplikasi

Pipa Air Perumahan

Aplikasi

Tabung Bening

Pintu Plastik.

PVC juga biasa digunakan untuk membuat isolasi untuk kabel listrik, film pembungkus
makanan, tirai kamar mandi, taplak meja plastik, dan kulit buatan.

Tas Roti

Tas Zip-lock

Kantong Es

LDPE juga biasa digunakan untuk membuat popok, dan tas untuk makanan beku serta
pembalut wanita.

Di tengah perjalanan, mereka bertemu lagi dengan dua
teman baru – PP dan PS.

PP dan PS Desa
PET, HDPE, PVC dan LDPE berjalan bersama dan berbicara untuk waktu yang lama.
Mereka akhirnya sampai di desa PP dan PS tanpa mereka sadari. Tapi beginilah cara
mereka bertemu dengan teman baru, PP dan PS, dalam perjalanan penemuan mereka.

Apa yang
terjadi disini?
Mengapa ada begitu banyak
sampah?

Banyak orang yang tidak memisahkan
sampahnya. Limbah tersebut berakhir di sungai
atau laut. Ini buruk bagi lingkungan.

Gerakan
mengungkap kekerasan seksual
demi menghapuskannya. Bagaimana
kita bisa memastikan? orang berhenti
merusak lingkungan?

Saya setuju.
Omong-omong, saya HDPE,
siapa nama Anda?
Kita semua
perlu lebih peduli
tentang planet Bumi.

Itu sangat
buruk, saya
merasa sedih

Dampak Sampah Laut

Burung memakan sampah mengambang yang
dikira sebagai makanan mereka.

Limbah laut tidak dapat
terurai secara hayati.

Ikan mengkonsumsi puntung rokok.

Cincin plastik dapat membahayakan penyu.

Desa PP

Desa PS

Halo semua! Nama saya

Halo semuanya! Biarkan saya memperkenalkan diri.

Polistirena.

Tolong panggil saya PS.

Nama saya Polypropylene,

panggil saja saya PP.

Properti PS
• Transparan.
• Cocok untuk dicetak.

Properti PP

• Rapuh dan mudah pecah.
• Tahan terhadap asam dan basa.
• Penyerapan udara dan kelembaban
sedang.

• Ringan tapi kuat
• Tahan terhadap panas, benturan,

• Temperatur leleh 70-115°C

dan bahan kimia
• Kelembaban dan udara dapat melewati
• Temperatur leleh 160-175°C

Tentang PS : PS digunakan untuk membuat benda yang
menampung makanan dan minuman.

Tentang PP : PP digunakan untuk membuat tas untuk

PS dapat didaur ulang menjadi : gantungan baju, kotak CD, video, penggaris,
bola lampu termometer, penutup sakelar lampu,

makanan panas

bahan isolasi termal, dan berbagai peralatan
lainnya.

PP dapat didaur ulang menjadi : kotak dan bemper aki mobil, corong oli,
lampu belakang, dan sapu dan sikat plastik.

Aplikasi

Aplikasi
Gelas Air Sekali Pakai
Wadah Makanan sekali pakai

Wadah Makanan

Sedotan Plastik

Isolator Listrik

Botol Bayi

PP juga digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga atau tas untuk
makanan panas dan makanan ringan.

Mangkuk Busa

Sendok Piring Sekali
Pakai dan Garpu

Peralatan Kantor

Plastik PS umumnya digunakan untuk membuat komponen listrik dan elektronik.

Mereka semua melanjutkan perjalanan
untuk menemukan desa plastik terakhir.
Mereka mencari untuk waktu yang lama
tetapi tidak dapat menemukan apa pun.
Saat mereka terus mencari, mereka
dikejutkan oleh tumpukan sampah
yang besar!

Mengapa ada begitu
banyak sampah?
Kita harus berbuat lebih baik.

Kita dapat melakukan
lebih baik! Cara mudah
memisahkan sampahmu!

Pemisahan Sampah

Siklus Daur Ulang Plastik
Contoh produk yang terbuat dari botol PET daur ulang

Jika satu rumah memiliki 4 anggota

Oleh karena itu, setiap rumah

keluarga, mereka akan menghasilkan

akan menghasilkan sampah sekitar

sekitar 400 gram/hari sampah plastik.

12 kilogram dalam satu bulan.

r

Konsumen

PET Resin
Secara umum, plastik diklasifikasikan menjadi 7 jenis.
Tipe 1 hingga 6 (yang merupakan kami berenam) dapat didaur ulang, tetapi ingat

Pemilahan Sampah

- mereka harus disortir dengan benar. Mengapa? Karena mereka tidak dapat didaur ulang bersama-sama.

Sangat mudah untuk memilah
sampah plastik, yang kemudian
dikumpulkan dan dijual

Hitung saya!
Mari memilah sampah plastik
dan membantu menjaga
kebersihan lingkungan!

Wow! Kita bisa menghasilkan
uang dari memilah sampah plastik?
Maka saya harus menjual beberapa dan
membeli beberapa makanan ringan.
Ha ha ha!

Dimasukkan ke dalam
proses produksi

Indorama Ventures membeli PET
pasca-konsumen dari penjual

Daur Ulang
Agen

Penyortiran dan Penjaminan

Sortir Sampah Plastik PET
Langkah sederhana bisa dilakukan siapa saja.

Minum

Lepas label

Anda dapat mengikuti langkah-langkah
ini dengan saya dan membuat perbedaan?

Pisahkan tutup
botol

Pisahkan
botol

Penyortiran Plastik yang
Tepat
Labelnya adalah Tipe 3 atau PVC.
Tutupnya adalah Tipe 2 dari HDPE.
Botolnya Tipe 1 atau PET.
Dengan langkah-langkah sederhana ini,
kita bisa memilah plastik menjadi
3 jenis.

Plastik PET daur ulang dapat
digunakan untuk menghasilkan serat
yang dapat membuat pakaian dan
segala macam barang yang berbeda,
seperti kemeja, sepatu, tas, bantal,
karpet, dan jenis produk lainnya.

Semua 7 jenis plastik

dapat

didaur ulang menjadi banyak produk dan bahan baru.

Selain saya, plastik
jenis lain juga bisa
didaur ulang.

Saat semua orang sibuk memilah sampah plastik, tiba-tiba
terdengar suara seseorang…

Dia yang kita cari.
Uh... Siapa disana?!

Saya adalah LAINNYA, atau, semua
jenis plastik lainnya.

Tolong. Seseorang,
tolong aku…

LAINNYA

LAINNYA

Saya adalah LAINNYA, atau, semua jenis plastik lainnya.
Saya lahir dari kompilasi berbagai jenis plastik, misalnya
polikarbonat yang ditemukan dalam botol air buram dan atap
tenda yang bening. Plastik LAIN sering didaur ulang menjadi
pupuk dan kantong sampah.

Meskipun saya berbeda dari kalian, saya dapat
didaur ulang.

Badai meniup sampah ke tempat ini dan bertambah setiap hari! Sebagian mengalir
di sepanjang sungai. Itu menjadi lebih besar dan lebih besar, dan akhirnya, desa saya
hanya dipenuhi sampah. Itu memblokir semuanya sehingga saya tidak bisa pergi
ke mana pun. Aku seperti... Terjebak!

apa yang terjadi?
Mengapa Anda berbaring
tanpa sadar di sini?

Kamu sangat misterius.

siapa kamu?

LAI
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Nah, sekarang
setelah kita mengetahui
7 jenis plastik, mari kita
selesaikan pemilahan
sampah bersama.

Sebagai
referensi

Seperti yang Anda lihat,
jika kita sembarangan membuang barang atau membuang
sampah hanya satu potong plastik sehari, dapat menumpuk dan
menjadi tumpukan besar sampah dari waktu ke waktu.
Pembuangan yang tidak tepat ini akan mencemari lingkungan,
mempengaruhi orang, hewan, gunung, sungai, danau, dan lautan kita
- itu akan berakhir menyakiti semua orang! Untuk alasan ini, mari kita
semua masuk dan melakukan bagian kita. Mari membuat dunia lebih bersih
- dan tempat yang lebih baik untuk
tinggal bersama!
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Anda dapat memindai KODE QR ini
untuk membaca lebih lanjut secara online
atau untuk berbagi dengan teman-teman Anda.

