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Namn   

PE Polyeten  
       

HDPE
Högdensitets- 
polyeten
 
LDPE
Lågdensitets- 
polyeten

Grön PE
Bio-polyeten
 

 

PP
Polypropylen
 
PET
Polyetylen- 
tereftalat
 
APET
Amorf PET 
 
CPET
Kristallin PET
 

rPET
Recycled PET
 
PLA
Polylaktidplast 
 

CPLA
Kristallin PLA
 
PS/EPS
Polystyren
 

OPS
Orienterad  
polystyren
 
PVC
Polyvinylklorid
 

PC
Polykarbonat

Olika plastsorter - användningsområde och återvinningsbarhet

Beskrivning 
 
En stor del av all polyeten som tillverkas används vid tillverkning av film som senare 
blir kassar och påsar eller beläggningar mot fukt och fett på andra slags material. 
 
Beroende på materialets densitet, delas PE in i olika grupper: HDPE och LDPE. 

HDPE används bland annat till fruktpåsar, avfallspåsar och charkark. 
 
Materialet är lite prassligt till skillnad från LDPE som är mjukare.

LDPE används ofta till filmblåsning och finns i plastkassar, spritspåsar och sop-
säckar. 
Om plastfilmen är mjuk och flexibel är den gjord i LDPE – prasslig plast är troligtvis 
gjord av HDPE istället.

En plast med samma egenskaper som vanlig PE, men utan fossilt ursprung. Den 
görs av förnybara råvaror (växter). Därmed minskar koldioxidutsläppen jämfört 
med fossil plast.
 
Plasten är återvinningsbar i våra vanliga återvinningssystem och kan därmed 
användas flera gånger.

Polypropylen är en hållfast och värmetålig plast med ett brett användningsområde. 
Den finns bland annat i flaskor, plastpåsar, bägare och hinkar. 

PET är en stabil och hållfast plast. Den används bland annat till plastglas, sal-
ladsskålar, lock och tårtformar eftersom den är klar och exponerar innehållet väl. 

En klar plast som exponerar innehållet på ett bra sätt. Den används till formar, sal-
ladsskålar, baguetteboxar och plastglas.

Strukturen i CPET gör att materialet blir stabilare än APET och därmed också klarar 
högre temperaturer. Materialet är något grumligare än APET. Används i juice-
flaskor, mikroformar och plastfilm.

rPET är en klar plast tillverkad av återvunna PET-flaskor som mals ned och blir till 
nya matförpackningar. Används till delibägare, salladsskålar, lock och plastglas.

PLA är en bioplast som tillverkas genom att stärkelse från majs eller socker kon-
verteras till mjölksyra i en fermenteringsprocess. 
Förpackningar av PLA bör förvaras under +30oC, men är stabilt upp till +40oC. 
Används bland annat till transparenta lock och plastglas.

Kristalliserad bioplast av växtstärkelse som både är starkare och tål högre tem-
peraturer än vanlig PLA.

Polystyren är en klar plast som används till tallrikar, uppläggningsfat, salladsformar 
och plastglas. Den används även i ”uppblåst” expanderad form (EPS) – alltså 
cellplast eller frigolit – i tråg för kött- och charkuterivaror. 

En klar plast som tillverkas genom att en folie av polystyren (PS) sträcks i längd- 
och tvärriktning. Det gör materialet stelt och hårt. Materialet används i kakformar, 
sushiformar och salladsskålar.

PVC är en mångsidig plast som - om den blandas med olika tillsatser - får olika 
egenskaper. Den slutliga kvaliteten kan variera från hårt, styvt material till gum-
miliknande. Används till plastfilm, sugrör, tejp m.m. 

Polykarbonat är en mycket stöt- och slagtålig plast. Den används till produkter som 
behöver vara hållfasta, genomskinliga och tåla hög värme. Som tex kantiner och 
okrossbara glas.
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