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Missão: Produção de zero resíduos para aterro

Transformando todos os outputs (resíduos) em inputs para outros

clientes, como produtos, outras matérias primas ou combustível.



O QUE SÃO PLÁSTICOS MISTOS?

A designação de plásticos mistos congrega um conjunto de embalagens de plástico (por

exemplo, copos de iogurte sólido, pacotes de massas, arroz, batatas fritas, manteigas, entre

outros), que pelas suas características não eram anteriormente encaminhados para reciclagem

pela natureza das embalagens ou dos produtos que contiveram.



O nosso processo de fabrico utiliza este mix de materiais plásticos, tendo como base

os materiais mais vulgares e conhecidos como o PE, e no qual é possível a integração de

outros materiais plásticos como o ABS, PS, PP, PVC, PC, o NYLON e outros menos

vulgares.

A Extruplás processa e recicla plásticos mistos, transformando-os em perfis de

plástico reciclado, de alta resistência e durabilidade, passível de utilizar como pavimento

ou mobiliário de exterior.

https://www.youtube.com/watch?v=LKtQ8S6_3Aw


VANTAGENS COMPETITIVAS DO PRODUTO PLASCER – MADEIRA PLÁSTICA

• Elevada Durabilidade comprovada;

• Grande Facilidade em ser trabalhada;

• Resistência à água, produtos químicos e ao vandalismo;

• Ausência de manutenção;

• Bom isolador térmico e eléctrico;

• Robustez;

• Resistência ao choque, à roptura e à abrasão.



Estação de Canoagem 
do Alvega, 2010



Revestimento de fachadas em 
plástico 100% reciclado, 

Oeiras, 2012



Passadiço de Alburrica, 
Barreiro, 2013



Deck Seixal, 2014



Requalificação do 
Moinho de Odeceixe, 

2015



Revestimento de 
Varandas, Espanha, 2019



Rampa e Revestimento de 
Fachadas, Chamusca, 2019



Pérgulas, Silves, 2020



Praia da Atlântica, 
Troia, 2020



Praia da Aberta 
Nova, Grândola 

2021



Observatório de Aves, 
Grândola 2021



NOVOS PROJETOS

Bases para vedações temporárias de obra Sulipas para linhas férreas – Projeto EcoRail



Obrigado pela vossa atenção....

Para qualquer esclarecimento não hesitem em contactar:

sandracastro@extruplas.com

www.extruplas.com

Não nos percam de vista, nós vamos estar por aí a embelezar o país.

mailto:sandracastro@extruplas.com

