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CIRKULÆR ØKONOMI - VUGGE TIL VUGGE

Vugge til Vugge

Produktion
Produkter

Montage

Vask og 
desinficering

Genbrug

Vask

Kværning og 
regenerering

Restprodukter og 
demontage

Råvarer

Vore PavePad produkter er alle fremstilet af PEHD, en råvare, der er specielt god i cirkulær økonomi, da den kan 
genanvendes et utal af gange. Endvidere er PEHD en totalt giftfri råvare under alle tænkelige former. PEHD bruges 
også til drikkevandsrør og slanger.

Så kære kunde, kære arkitekt, kære bygherre – vær med til at sikre byggeprojekter med intelligente og bæredygtige 
danske løsninger!

Materiale

PEHD kan fremstilles af bl.a. majs, 
græs, eller som et biprodukt fra olie.

Materialet er bestandigt overfor 
almindeligt forekommende syrer og 
baser, og er desuden korrosionsfrit.

PEHD er modstandsdygtigt overfor 
påvirkninger som rystelser eller be-
lastning fra køretøjer, og det bliver 
ikke skørt eller porøst ved brug som 
en række andre plastprodukter lavet 
af bl.a. PP og PS.

Klima

PEHD er specielt velegnet til det 
skandinaviske klima. Når det er 
udlagt, tåler det fuld belastning 
ved såvel +100°C som -60°C 
grader uden nogen form for 
degenerering. 

Vore produkter bruges ikke i 
direkte sollys, men da direkte sol-
lys i perioder på mere end 30 år 
kan virke nedbrudende på plas-
tråvaren, har vi foretaget yderligere 
beskyttelse mod UV, så man under 
normalt brug af vore produkter kan 
forvente en levetid på betydeligt 
mere end 75 år.

Produktion

Vi producerer af kontrolleret gen-
brugsplast på topmoderne maskiner 
på vor virksomhed i DK 8544 Mørke. 
Vi modtager gerne udtjente PavePad 
produkter retur til genbrug af nye 
produkter.

Kalorierne fra kølingen af forme i 
produktionen genbruges til opvarm-
ning af vore lokaler. Vort kølevand 
kører i vort eget recirkuleringssys-
tem og belaster således ikke miljøet. 
Endvidere har vor virksomhed ikke 
spild fra produktionen, da alt bliver 
genbrugt hos os eller overleveres 
til genbrug i anden virksomhed. Vi 
er med i Miljøministeriets strategi: 
“Virksomheder uden spild”.



PavePad® • www.pavepad.com • info@pavepad.com • +45 86377133 • Møllevej 2 • DK - 8544 Mørke

PRODUKTINFORMATION

PavePad produkter er 
genanvendelige og frie 
for PVC, gift og lugt.

De kan klare en vægt 
på 1,2  ton.

Produkterne kan klare 
temperaturer ned til 
-60°C og op til 100°C.

Produkterne er bestandige 
over for almindeligt 
forekommende syre 
og basiske midler.

PEHD granulat 

PavePad produkt

Produkterne er, ved 
forbrænding, testet 
giftfrie og neutrale 
overfor miljøet. 

Tåler direkte iskruning 
af træskruer på op til 
Ø 6 mm uden forboring.

PaveShim 1,5 PavePad 7,5 PavePad 15 PavePad 45 PavePad 90 PaveDamper

Nem håndtering:

• Ingen papaffald 

• PavePads leveres 
i rør med farvede 
stropper 

• Genbrug af 
restprodukter og 
demontage

Farver på strips:


