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Bioteknikbolaget Add-X Biotech i Göteborg 
startade utvecklingsarbetet strax före sekelskif-
tet med hjälp av forskare i Kanada och Tysk-
land. Utmaningen var att finna en kombina-
tion av ingredienser som både är miljövänliga 
och som ger ett skräddarsytt och kostnadsef-
fektivt nedbrytningsförlopp av plastmaterial, 
företrädesvis polyolefiner. Ett intensivt pionjär-
arbete ledde fram till det oxo-bionedbrytbara 
additivet Addiflex.

Rent konkret innebär tillsatsen att plastpro-
dukten bryts ner i en tvåstegsprocess, först 
kemiskt och därefter biologiskt. Sol och värme 
kan vid rätt förutsättningar förvandla exempel-
vis en plastkasse till mull på bara några få 
månader, vilket erbjuder ett viktigt vapen mot 
den ackumulerade nedskräpningen i naturen.

Add-X är inte ensamma om att erbjuda tek-
nik för att bryta ner plast-

material, men de vikti-

gaste skillnaderna gentemot konkurrenterna 
är att additivet inte innehåller tungmetaller 
och att den efter omfattande tester fått livsme-
delsgodkännande av bland annat Health Cana-
da och Keller & Heckman. Detta öppnar upp 
viktiga möjligheter inom förpackningsbran-
schen, men även för andra högvolymproduk-
ter.

– Vår tillsats innebär naturligtvis en mindre 
kostnadsökning på materialsidan, men denna 
kan elimineras genom att även blanda in en 
stor andel kalciumkarbonat – ett naturligt och 
billigt material som fungerar som högvärdigt 
fyllmedel. Förutom att det behövs mindre 
mängd plast uppnås även en rad viktiga egen-
skapsförbättringar, konstaterar Markus Jör-
gensen som är företagets vd sedan i september 
förra året. 

Tillsatsen gör att plasten blir mer lättbearbe-
tad och på så sätt blir bearbetningsprocessen  
effektivare, med upp till 15-20 procent högre 
produktionskapacitet för vissa produkter. Lika-
så förbättras UV-nedbrytningen och mindre 
andel koldioxid frisätts vid nedbrytningspro-
cessen. Dessutom hamnar den totala prisbil-
den avsevärt lägre än konkurrenternas.

Men hur fungerar additivet? Själva ned-
brytningsprocessen är mycket enkel, det hand-
lar om en oxidationsprocess när plasten utsätts 
för omgivande syre och där UV-strålning och 
gynnsamma temperaturförhållanden hjälper 
till. Plasten bryts ner till så små partiklar att 
mikroorganismerna i jorden kan ta över och 
fortsätta nedbrytningen till naturlig biomassa. 
Så totalt övergår polyolefinen till vatten, koldi-
oxid och ren mull.

Finessen med Addiflex-tillsats är att man 
kan skapa 
intelli-
genta 

Smart additiv som 
hjälper naturen 

Additiver & kompound 

Från plast till mull på ett 
miljövänligt sätt är Add-X Biotechs 
innovation som nu 
kommersialiseras på bred front över 
hela världen. Tillsatsen är både 
livsmedelsgodkänd och ger en 
effektivare bearbetningsprocess.

Det finns en rad produkter där kontrollerad bioned-
brytbarhet är ett viktigt miljöargument.

– Nu är marknaden 
mogen för vår miljöpro-
dukt och intresset är 

mycket stort inom en rad 
olika kundsegment, kon-

staterar Markus Jörgensen.

Addiflex tillverkas i Europa och europeisk distributör 
är tyska Ter Hell. I övriga världen finns lokalt starka 
distributörer.
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eko-lösningar där nedbrytningstiden skräddar-
sys. Normalt ligger tillsatt additivmängd runt 
en till två procent, men genom att variera 
mängden med hänsyn till de miljöförhållan-
den som produkten utsätts för kan man pro-
grammera systemet så att produktens stabilitet 
under hela dess livslängd garanteras varefter 
en komplett bionedbrytning sker. Denna pro-
grammering görs alltid tillsammans med kun-
den.

Materialåtervinning av plastprodukten är 
inga problem, till skillnad från hydrobioned-
brytbara/komposterbara plaster som redan vid 
så liten förekomst som en procent orsakar förö-
dande föroreningar av returmaterialström-
men. 

– Det handlar med andra ord om att göra en 
total livscykelanalys för att kunna utföra kor-
rekta jämförelser mellan miljöbelastningen 
hos olika plaster. Exempelvis är den förhållan-
devis dyra biobaserade plasten PLA inte åter-
vinningsbar och vid kompostering bildas 
metangas som är en avsevärt värre miljöbov än 
koldioxid, säger Markus Jörgensen.

Redan år 2002 hade 
Add-X en försäljning på 
80 ton additiv och slöt 
samarbetsavtal med 
schweiziska Omya Internatio-
nal, som är världsledande inom 
bland annat naturliga fyllmedel till exem-
pelvis plastindustrin. 

Idag arbetar Add-X med lokalt starka distri-
butörer runt om i världen och en av de största 
är den globala distributören Ter Hell & Co i 
Hamburg.  Detta innebär att Add-X nu finns 
representerade i mer än fyrtio länder över hela 
världen.  

Produktionen håller som bäst på att flyttas 
från Asien till Europa. Själva tillverkningen 
ställer stora krav på maskinparken, eftersom 
det handlar om en lågtemperaturprocess.

Add-X räknar med att nå en försäljning på 
tre till fem tusen ton inom några år och bland 
kunderna finns stora livsmedelskedjor som 
Migros, Carrefour och Metro. Men marknaden 
är inte bara plastpåsar av olika slag – bland pro-
dukterna finns även exempel som golfpeggar, 

non woven, torktrasor för städning, begrav-
ningsurnor, tråg till förpackningar, skydd på 
nyplanterade träd och det är nog bara fantasin 
som sätter gränserna.

– Marknaden är nu mogen för vår typ av mil-
jöprodukt, inte minst med tanke på konsu-
mentkrav och miljölagstiftningar i många län-
der, konstaterar Markus Jörgensen. Det finns 
ett starkt intresse från många tunga aktörer i 
olika delar av världen – så därför ser vi med 
spänning fram emot utvecklingen de närmsta 
åren.

Katarina Elner-Haglund

Additivet från 
Add-X gör att 
polyolefiner snabbt 
bryts ner till koldioxid, 
vatten och ren mull.


