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Összegyűjtöttük a
legfontosabb tudnivalókat
a parányi plasztikokról
Hogyan kerülnek a vízbe?
Miért veszélyesek?
Mi a helyzet
a szabályozással?

A WESSLING
Hungary Kft.
akkreditált vizsgálólaboratóriuma több,
mint negyed évszázados
tapasztalattal rendelkezik
a környezetvédelmi
vizsgálatok terén, és élen
jár a mikroműanyagok
vizsgálatában is.
A projekt vezetője:

WESSLING Hungary Kft.

A Parányi
Plasztiktalány célja,
hogy az eredmények
ismeretében felhívja a
figyelmet a
mikroműanyagok
problémakörére.

Megmérjük
felszíni vizeink
mikroműanyagszintjét
Rába
Ipoly
Bükkös-patak
Duna

Partnereink:

PARÁNYI
PLASZTIKTALÁNY
Nyakon csípjük a mikroműanyagot!

• A Parányi Plasztiktalány (PPT) projekt célja nem a pánikkeltés.
• A mikroműanyagok hatását az emberi szervezetre még nem ismerjük.
• Azt azonban tudjuk, hogy egyre nagyobb mennyiségben vannak jelen a természetben.
• Az is bizonyos, hogy már most kiemelt környezetvédelmi és egészségügyi kockázatot
jelentenek.
• Az első feladat tehát, hogy megtudjuk, pontosan mennyi mikroműanyag fordul elő
a természetben.
• A WESSLING Hungary Kft. akkreditált vizsgálólaboratóriuma több, mint negyed
évszázados tapasztalattal rendelkezik a környezetvédelmi vizsgálatok terén, és élen
jár a mikroműanyagok vizsgálatában is.
• Társadalmi kötelességünknek éreztük tehát, hogy megtegyük az első lépést.
• A Parányi Plasztiktalány projekt során arra vállalkoztunk, hogy megmérjük
az Ipoly, a Rába, a Bükkös patak, végül pedig a Duna mikroműanyag-szintjét!
• A Parányi Plasztiktalány célja, hogy az eredmények ismeretében felhívja a
figyelmet a mikroműanyagok problémakörére.
• A PPT projektnek otthont adó Mikromuanyag.hu honlap tudástárában hasznos
információkat gyűjtöttünk össze a mikroműanyagokkal kapcsolatban.
• Partnereink fontos szakmai információkkal, tanácsokkal segítik a PPT-projektek:
a Magyar Víziközmű Szövetség, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a PET Kupa
és a Csodák Palotája.
• A Parányi Plasztiktalányt védjegyként bejegyezte a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala.
• Az eredményeink és tudástárunk folyamatosan frissül, járjunk közösen
a Parányi Plasztiktalány végére!
A Parányi Plasztiktalány projektet a WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. működteti.
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