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Plastics: 
Too valuable 

to throw 
away!



Plastics in 
your life



OUR HOMES
carpeting
foam insulation
vinyl sliding
composite decking

OUR APPLIANCES 
televisions
coffee makers
alarm clocks
toothbrushes

fridges
washing machines
vacuum cleaners

OUR SPORTS
football pads

bicycle helmets
surfboards

skis

OUR HEALTH
preemie incubators
bandages
hygienic medical packaging
syringes

OUR FOOD PACKAGING
tamper resistant film
takeout boxes
milk jugs
leftover containers

It’s difficult to imagine modern life without plastics. 
Take a moment…

OUR FASHION
nylon

spandex
polyester

air bags
seat belts

seat cushions

OUR CARS
dashboards

bumpers
windscreen
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of all plastics are derived 
from hydrocarbons (oil 
& gas), used to produce 
different monomers that 
are then joined together 
to form polymers.

Did you know that 
only 8% of the total 
volume of crude 
oil produced in the 
world is used to 
make plastics?

Transport 45%
Energy & Heating 38%
Chemicals 9%

Plastics 8%
(including energy 
to produce 
plastics)

HOW CRUDE OIL IS USED
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Bio-based plastics

TYPES OF PLASTICS

Engineering plastics

Expanded polystyrene

Polyurethanes
Polyvinyl chloride

Thermosets

Thermoplastics

Epoxy resins

Fluoropolymers

Polyolefins

Polystyrene

Elastomers
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Plastics are 
practical



Plastics can be processed into an infinity of shapes, from the simplest of 
tubes to the most complex technical components.
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Plastics are highly 
durable, weather-

resistant and have low 
maintenance cost.

Plastics possess mechanical 
properties (elasticity, 

robustness, etc.) essential for 
demanding applications.
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By reducing the weight of packaging, plastics 
help to reduce the number of goods 

vehicles on the road.
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Plastics are 
light



Did you know...

that plastics are 
85% lighter to 
carry than other 
materials?
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Did you know...

¥  50% of a modern, 
lightweight cars' 
volume is made up 
of plastics materials, 
but plastics make up 
only about 8% of the 
car’s weight. 

¥ that cars with plastics 
component generate 
10 million tons 
less CO2 emissions?
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¥ plastics are 14 
times lighter 
than glass and 
therefore save up 
to 38% of fuel in 
transportation?    

¥ it requires about 
30% fewer 
journeys when 
transporting plastic 
packaged goods?
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Plastics make 
it possible



Did you know...

store and transport 
corrosive substances 
safely?

that PVC doors and windows
help to avoid the 
chemical treatment 
of wood and the need for 
painting?
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that plastics make it 
possible to
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that plastic gas and 
water pipes have a 
guaranteed life of 50 
years?

Have you ever thought 
about the convenience of 
plastic containers for food 
storage and protection?
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Did you know...
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that up to 2% of plastics 
are used to manufacture 
medical devices and help 
save lives?

5
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Plastics are 
valuable and 

deserve a 
second life



Waste 
collection

Clothes

Plastic bottles segregation
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Landfill is not the 
answer, whatever 
the nature of the 
waste concerned.

Only about 7% of 
municipal waste in the 
UAE is plastic.

 

Chemical 
instability

Growing 
shortage of 
space

Prohibitive costs

Waste of 
energy

Visual and sensory 
pollution

Pollution  
of the  

water table
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Plastic waste 
should go either to 
recycling or to 
energy recovery.

Did you know that 
70% less energy 
is needed to 
manufacture plastics 
compared to paper?
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Plastics are 
recyclable



Did you know plastic beverage bottles can be recycled into fabric 
for clothing? Between 3 and 5 beverage bottles are needed 

for a t-shirt.
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Recycled plastic yogurt containers can become useful kitchen 
tools. A set of mixing bowls helps 33 to 84 yogurt containers 

live a new life.
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Even stylish furniture can be made with recycled plastics. A 
plastic Adirondack chair can keep 341 to 512 milk jugs out of 

landfills.
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It's easier than ever to find soft durable fleece jackets made with 
recycled plastics. Each jacket is made with 6 to 20 plastic 

beverage bottles.
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Want to save LOTS of plastic milk jugs from landfills? Turn them 
into playground sets! It takes 8,715 to 21,186 milk jugs for a 

mini-playground set.
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هل لديك الكثير من عبوات الحليب البالستيكية وال ترغب بارسالها 
الى مكب النفايات؟ يمكن تحويل 8,715 الى 21,186 عبوة حليب الى 

مجموعة ألعاب خارجية لالطفال. 
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من السهل أن تجد سترة صوفية تم استخدام البالستيك المعاد 
تدويره في صناعتها. كل سترة تحتاج 6 الى 20 عبوة شرب بالستيكية. 
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حتى األثاث األنيق يمكن أن يصنع من البالستيك المعاد تدويره. كرسي 
بالستيكي يمكنه تجنيب 341 الى 512 عبوة حليب من مصير الذهاب 

الى مكب النفايات.
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علب الزبادي المعاد تدويرها يمكن استخدامها كأدوات في المطبخ. 
ويمكن أن تستخدم 33 الى 84 علبة زبادي في انتاج مجموعة أطباق 

لتعيش حياة ثانية.
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هل تعلم ان عبوات المشروبات البالستيكية يمكن اعادة تدويرها 
لنسج المالبس؟ نحتاج من 3 الى 5 علب لعمل قميص واحد.
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البالستيك 
قابل العادة التدوير



النفايات البالستيكية 
يجب ان تذهب ويتم 

استغاللها عن طريق 
اعادة التدوير أو 

استعادة الطاقة

هل تعلم ان البالستيك 
يحتاج %70 طاقة اقل 

مقارنة بالورق؟
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Chemical 
instability

Growing 
shortage of 
space

Prohibitive costs

Waste of 
energy

Visual and sensory 
pollution

Pollution  
of the  

water table

طمر النفايات لم تعد 
حال مهما كانت طبيعة 

النفايات

يشكل البالستيك 
تقريبا %7 - %11 من 

النفايات المنزلية
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جمع النفايات 

مالبس

فصل العبوات البالستيكية 
واعادة التدوير
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البالستيك مادة قيمة 
وتستحق حياة ثانية



5
ان %2 من البالستيك 

يستخدم لتصنيع المعدات 
الطبية ويساهم في انقاذ 

االرواح؟
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أن انابيب الغاز والماء 

البالستيكية تعيش لعمر 50 
سنة؟

هل فكرت يوما مدى 
مالئمة االواني والحافظات 

البالستيكية لحفظ وتخزين 
الطعام؟

 هل تعلم...
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 هل تعلم...
ان البالستيك يمكن تخزين 

ونقل المواد المسببة 
للتآكل بأمان؟

ان االبواب والشبابيك 
المصنعة من البولي كلوريد 

الفينيل )PVC( تجنبك 
المعالجة الكيميائية والحاجة 

للدهان؟
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البالستيك جعل كثيرا 
من االشياء ممكنة



%50 من حجم 
السيارات الحديثة مصنوع 

من البالستيك ومع ذلك 
يشكل البالستيك 8% 

من وزن السيارة

السيارات التي تحتوي 
على البالستيك تنتج 

10 مليون طن اقل من 
انعاثات غاز ثاني اكسيد 

الكربون

 هل تعلم...
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البالستيك اخف وزنا 
ب 14 مرة من الزجاج 

وبالتالي يتم توفير ما 
يصل الى %38 من 

الوقود المستخدم في 
وسائل المواصالت

توصيل السلع المعبأة 
والمغلفة بالبالستيك 

يقلل عدد الرحالت 
بنسبة 30% 
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البالستيك أخف وزنا 
للحمل بمقدار 85% 

مقارنة بالمواد االخرى

 هل تعلم...
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البالستيك خفيف



بساهم البالستيك بشكل كبير في التقليل من اعداد الشاحنات 
التي نحتاجها على الطريق لنقل البضائع
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البالستيك تمتلك الخواص 
الميكانيكية )مرونة، 

متانة وغيرها...( المالئمة 
لالحتياجات التطبيقية

البالستيك عالية المتانية 
ومقاومة لتغيرات الطقس 

ويمكن صيانتها بأقل 
التكاليف  
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يمكن تحويل البالستك النتاج اشكال غير منتهية.  من ابسط االنابيب 
الى المكونات التقنية االكثر تعقيدا.
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البالستيك عملي



أنواع البالستيك
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من المواد البالستيكية مصدرها 
النفط والغاز، والذان يتحوالن 

لجزيئات احادية تتحد مع بعضها 
لتشكل البوليمرات  

%45 مواصالت 
%38 طاقة وتدفئة

%9 كيماويات 

%8 بالستيك 
)بما في 

ذلك الطاقة 
الالزمة لتصنيع 

البالستيك(

هل تعلم ان 8% 
فقط من اجمالي 

النفط المسخرج 
بستخدم النتاج 

البالستك



من الصعب ان نتصور الحياة العصرية بدون البالستيك 
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البالستيك في حياتك



البالستيك:
مادة قيمة

ال يجب 
هدرها


