
PLASTIC FUSION 
!
Je kent ze vast, de dunne plastic zakjes aan de rol waar je in de supermarkt je gekochte groente in 
kunt afwegen. Bij de doe-het-zelf winkel vind je deze plastic zakjes aan de rol achter de kassa nadat 
je betaald hebt. Die plastic zakjes, thuis ontdaan van de nieuw gekochte waar, verdwijnen daarna 
meestal heel snel in de afvalbak. Niet bij Sine, wij gaan deze plastic zakjes creatief her-gebruiken om 
er soepel en sterk plastic van te maken. Met dit nieuwe plastic kun je vervolgens naar eigen inzicht 
nieuwe sieraden, tassen, lampenkappen of bijvoorbeeld een tas maken. Welkom bij Plastic Fusion! !
Ben heel voorzichtig bij het gebruik van een strijkbout; laat je eventueel helpen door een volwassene.  !!
Benodigdheden: !
• plastic tas 
• schaar 
• strijkbout 
• strijkplank 
• twee stukken bakpapier of patroonpapier. !
Wat ga je doen? !
1. Installeer je strijkplank en strijkbout. 
2. Stel de strijkbout op de juiste lage temperatuur in. In onze situatie was 

dat de temperatuur voor Nylon stoffen en materialen. 
3. Knip de handvaten en bodem van de plastic tas. Zo hou je wanneer je 

dat goed gedaan hebt, een ronde koker van plastic over. 
4. Heb je een plastic tas met opdruk van letters? Keer je tas dan 

binnenstebuiten. 
5. Strijk met je handen het plastic glad. Het plastic bestaat nu uit twee 

lagen: de twee zijkanten van de plastic tas. 
6. Vouw het plastic zo op dat je een vierkant of rechthoek krijgt van acht 

lagen.  
7. Leg dit vierkant tussen de twee stukken bakpapier. 
8. Strijk nu met de strijkbout gedurende 10 tot 15 seconden over het 

bakpapier waar het plastic tasje tussen ligt. 
9. Strijk met je strijkbout vervolgens ook de andere kant gedurende 

wederom 10 tot 15 seconden. 
10.Kijk voorzichtig tussen de twee lagen bakpapier naar het resultaat. 
11.Zie je geen verschil? Herhaal de stappen 8 t/m 10 
12.zie je nog geen verschil? Zet de strijkbout dan op een hogere (zijde) 

stand 
13.Na verschillende experimentele pogingen zul je uiteindelijk een nieuw 

stukje soepel plastic overhouden. 
14.Ben je tevreden met het behaalde resultaat? Zo ja, knip figuren of letters 

uit een tweede plastic tas en leg die op je net gemaakte stuk plastic. 
Maak nieuwe woorden en tekens…wees creatief. 

15.Leg je creatie wederom tussen de twee lagen bakpapier en strijk met je 
strijkbout het geheel wederom gedurende 10 tot 15 seconden. 



Je bent nu klaar met Plastic Fusion…je hebt een nieuwe toepassing gevonden voor al die plastic tasjes 
die mensen in de afvalbak gooien. Je hebt van de ruwe grondstof nu een halffabrikaat gemaakt. Om 
tot een eindproduct te komen zul je nu jezelf de lastige vraag kunnen stellen: Wat ga ik van dit stukje 
plastic, het halffabrikaat, maken? !
Hmmm…armband of ketting? Een lampenkap of placemat? 
Een portemonnee, een tas of telefooncover? Een boeklegger 
voor je vader of moeder? Onderzetters voor op de salontafel? 
…wat zou jezelf kunnen verzinnen en wat zou jij graag met 
Plastic Fusion willen maken? !
Experimenteer ook eens met een vuilniszak, een 
pedaalemmerzak, de plastic zak van de favoriete supermarkt 
van je vader en moeder.  !
Tip! Knip met je schaar verschillende soorten plastic zakken in kleine stukjes. Maak van de kleine 
stukjes plastic een  nieuwe Plastic Fusion compositie tussen de vellen bakpapier…et voilà. :)  !
What’s going on? !
Kijk eens om je heen. Ik geloof dat je binnen drie seconden iets ziet waar op zijn minst plastic in 
verwerkt zit. De plastic tasjes die je voor Plastic Fusion hebt gebruikt zijn veelal uit de grondstof 
aardolie gemaakt. Aardolie is rijk aan koolstof waaruit plastic met lange koolstofhoudende moleculen 
wordt vervaardigd. Deze lange koolstofhoudende moleculen noemen we polymeren. Een polymeer 
bestaat weer uit herhaling van korte koolstofverbinding onder de naam monomeer. In het 
laboratorium kunnen chemici van de verschillende monomeren een verscheidenheid aan vele plastic 
soorten maken en samenstellen. Plastic gaat geen reactie aan met zijn omgeving waardoor het 
moeilijk afbreekbaar is en erg schadelijk voor het milieu kan zijn.  

!
Bekijk een paar plastic tassen of verpakkingsmaterialen en kijk of je daarop de logo’s die op de 
volgende bladzijde staan, terug kunt vinden. Plastic, waarvan ons tasje uit de supermarkt vervaardigd 
is en je dus snel geneigd bent weg te gooien, is erg schadelijk voor het milieu. Daarom hebben wij 
met Plastic Fusion een andere toepassing voor deze tasjes gezocht. Recycle maar!  !!!
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PET, polyethylene terephthalate 
Deze soort plastic wordt voornamelijk toegepast voor het produceren van flessen. Denk hierbij aan 
flessen voor bijvoorbeeld cola, sinas of water. Verder wordt het ook regelmatig toegepast voor 
reinigingsmiddelen en vloeibare producten. Of voor bijvoorbeeld de kleine blisterverpakkingen waar 
kleine onderdeeltjes in zitten, zoals schroeven en spijkers.

HDPE, hoge dichtheid polyetheen 
Deze soort heeft, zoals de naam al aangeeft, een hoge dichtheid wat het materiaal sterker maakt. HDPE 
is een stug, sterk en ondoorzichtig waterafstotend materiaal. HDPE wordt voornamelijk in de harde 
vorm toegepast zoals voor kratten, bakken, emmers, vaten, jerrycans, speelgoed en zelfs voor 
onderdelen van auto's. HDPE wordt niet altijd in de harde vorm toegepast maar kan ook gebruikt 
worden in zachte vorm. Denk hierbij onder meer aan plastic tassen of de bekende zwarte afvalzakken.

PVC, polyvinylchloride 
PVC wordt in grote hoeveelheden toegepast. Het is een voordelige, veilige soort met enorm veel 
functionaliteit. Polyvinylchloride is een kunststof die bij hoge temperatuur vervormbaar is, en vervolgens 
bij afkoelen weer een vast materiaal wordt. PVC is natuurlijk vooral bekend van de buizen die gebruikt 
worden voor bijvoorbeeld water of elektrische bedrading. Buiten dit wordt PVC ook in andere 
producten toegepast, bijvoorbeeld voor PVC vloerbedekking (zeil) of bijvoorbeeld regenkleding.

LDPE, lage dichtheid polytheen 
LDPE is een taai en zacht soort kunststof. LDPE vinden we dagelijks terug in de producten die we 
gebruiken. Denk hierbij aan folie, groente- en fruitzakken, draagtassen en de plastic hoesjes rondom 
tijdschriften.

PP, polypropeen 
Polypropeen is een sterk soort kunststof wat voor veel verschillende doeleinden gebruikt kan worden. 
Polypropeen kan verzaagd en bewerkt worden om een bepaalde vorm te creëren, of kan worden 
geperst. Het wordt toegepast om tapijten, plastic meubelen, emmers, kratten, pijpleidingen, jerrycans en 
filtermaterialen.

EPS, Geëxpandeerd polystyreen 
Geëxpandeerd polystyreen is beter bekend als piepschuim of tempex. Het materiaal bestaat uit kleine 
witte bolletjes. De bolletjes worden verhit en plakken op deze wijze aan elkaar. Het materiaal is zeer 
licht omdat het hoofdzakelijk bestaat uit gas, waarmee de witte bolletjes gevuld zijn. Het materiaal is 
relatief goedkoop om te produceren en daarmee interessant. EPS wordt voor veel doeleinden gebruikt 
en in de isolatie-sector wordt het product zeer vaak toegepast. Als bescherming van goederen tijdens 
tijdens transport of verzending zie je EPS vaak terug. 

Overige plasticsoorten 
Alle overige soorten plastic die niet ingedeeld kunnen worden in bovenstaande zes soorten plastic, 
vallen in categorie 7 (other). Categorie 7 bevat veel verschillende soorten producten; denk hierbij 
bijvoorbeeld aan babyflesjes, baby voedselbakjes, drinkbekertjes, plastic bordjes maar ook plastic 
vorken, lepels en messen. Deze zijn voornamelijk geproduceerd uit PC (polycarbonaat), bio-plastics, 
copolyester, acryl, polyamide, of plastic combinaties zoals styreenacrylonitril.

http://plasticsoupfoundation.org

