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Definicions 
 

PLA 
 
El PLA és un polièster termoplàstic obtingut del midó de blat o la canya de 
sucre. Els gots biodegradables elaborats amb aquest material són 
biodegradables i compostables 100% segons la normativa europea 13432.  
 
El PLA és un material que no resisteix les altes temperatures (màx. 40ºC) i es 
desintegra completament en 45-60 dies en condicions favorables (molta 
humitat, exposats a la intempèrie, al sol). 
 
Aquests gots només són aptes per a begudes fredes. 
 

MATER-BI ® 
 
El Mater-Bi és una família de bioplàstics que es presenta de forma granulada, 
patentada a Itàlia per l'empresa Novamont. Els nostres coberts estan fets 
amb mater-bi. 
 
Els components essencials per a la producció del Mater-Bi són el midó de blat 
de moro i els olis vegetals, no modificats genèticament i conreats a Europa 
amb pràctiques agrícoles de tipus tradicional.  A la UE, actualment, només 
l'1% de la producció total de midó de blat de moro s'utilitza per als 
bioplàstics. 
 
El Mater-Bi s'utilitza també en la fabricació de productes per a l'agricultura i 
bosses de recollida selectiva. 
 
Els nostres coberts compostables de Mater-Bi tenen el certificat OK Compost 
segons la normativa europea 13432. 
 
La biodegradabilitat i la compostabilitat del Mater-Bi està garantida per 8 
certificacions d' organismes de tot el món (EEUU, Austràlia,  Bèlgica, 
Alemanya, Itàlia i Catalunya): 
  vicotte3: http://materbi.com/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/vincotte3.png 
  compostabile2:  http://materbi.com/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/compostabile2.png 
  compostabile3:  http://www.bpiworld.org/  
  vincotte1:  http://www.okcompost.be/en/home/ 
  cic: http://www.compostabi le.com/ 
  i ipuni :  http://www.i ip. it/cert_prodott i_ i ip_uni.php 
  vincotte2:  http://www.okcompost.be/en/home/ 
  cal idadAmbiental:  http://materbi .com/es/wp-

content/uploads/sites/4/2015/12/cal idadAmbiental -e1463821382139.gif  

 
Està comprovat que el Mater-Bi tendeix a biodegradar-se en condicions 
naturals com en l'ambient marí, en un temps relativament breu (desapareix 
completament en 9 mesos).  



Gots per begudes fredes 
 
Els  gots compostables de PLA estan elaborats amb un biopolímer obtingut 
del midó de blat. Els gots fets amb aquest material són transparents. 
 
El PLA és un material que no resisteix les altes temperatures (màx 45ºC) i es 
desintegra completament en 45-60 dies en condicions favorables (molta 
humitat, exposats a la intempèrie, al sol). Aquest gots són, doncs, ideals 
només per a begudes fredes.  
 

Característiques: 
 

 
Gots elaborats amb PLA obtingut del blat de moro. 

 
Els gots biodegradables de PLA no resisteixen l'escalfor (màxim 
45ºC) 

 

Els gots de PLA resisteixen fins a -45ºC, poden posar-se a la 
nevera i congelador. 

 

Tots els got són resistents a l'aigua i aptes per a contenir 
líquids. 

 
Tots els gots biodegradables d'un sol ús compleixen 
la normativa europea EN 13432, Certificat OK compost. 

 

S'haurien de llençar al contenidor marró de matèria orgànica. 
 

 
Mida de 200 ml 
Paquets de 100 unitats 
 
 
  



Gots per begudes calentes 
 
Els gots compostables per a begudes calentes estan elaborats amb polpa de 
cel·lulosa i PLA. Aquests gots tenen unes propietats d'ús similars al plàstic, 
com l'alta resistència al fred o a la calor, però són 100% biodegradables i 
compostables. 
Aptes per a qualsevol beguda calenta com cafè, xocolata, tè, etc.  
 

Característiques: 
 

 

Gots fets amb cartró combinat amb un polímer provinent del blat 
de moro (PLA). 

 
Els gots de polpa de cel·lulosa són resistents fins a 95ºC, aptes 
per posar al microones i forn en períodes curts. 

 

Resisteixen fins a 45ºC sota zero, poden posar-se a la nevera i 
congelador. 

 

Són resistents a l'aigua i aptes per a contenir líquids freds i 
calents. 

 
Compleixen la normativa europea EN 13432, Certificat OK 
compost. 

 

Es llencen al contenidor de matèria orgànica, juntament amb les 
restes de menjar. 
 

 
Mides de 120 ml i 240 ml 
Paquets de 50 unitats 
 
  



Forquilles 
 
Forquilles compostables, més resistents que les de plàstic convencional. Color blanc 
trencat 
 

Característiques: 
 

 

Coberts d'un sol ús elaborats amb Mater-bi a partir del blat de 
moro. 

 
Tenen una resistència de fins a 90 ºC, conserven la seva rigidesa 
original amb el contacte amb aliments líquids o sòlids. 

 

Resistents a l'aigua i a l'oli,  idonis per al contacte amb aliments 
líquids calents i freds, sòlids o líquids. 

 
Tots els coberts biodegradables compleixen la normativa 
europea EN 13432, Certificat OK compost. 

 

Es llencen al contenidor de matèria orgànica, juntament amb les 
restes de menjar. 

 
Paquets de 100 unitats 
  



Culleretes 
 
Cullereta compostable petita. Més resistents que les de plàstic convencional. Color blanc 
trencat. Ecològiques. 
 

 
 Ideal per a postres o cafè 

 

Característiques: 
 

 

Coberts d'un sol ús elaborats amb Mater-bi a partir del blat de 
moro. 

 
Tenen una resistència de fins a 90 ºC, conserven la seva rigidesa 
original amb el contacte amb aliments líquids o sòlids. 

 

Resistents a l'aigua i a l'oli,  idonis per al contacte amb aliments 
líquids calents i freds, sòlids o líquids. 

 
Tots els coberts biodegradables compleixen la normativa 
europea EN 13432, Certificat OK compost. 

 

Es llencen al contenidor de matèria orgànica, juntament amb les 
restes de menjar. 

 
Paquets de 100 unitats 
 
  



Plats 
 

Plats biodegradables i compostables, fets de cartolina, més prims que la resta de vaixella 
compostable, però amb les mateixes propietats de biodegradabilitat i compostabilitat. 
Ideals per àpats a l'aire lliure, festes infantils i per tothom que busqui el binomi econòmic + 
sostenible. 100% ecològics. 
 
Color blanc. Biodegradable. 
 

 
Ideal per aperitius o aliments que pesin poc (galetes, pastís, 
bombons, etc). 

 

Característiques: 
 

 
Plats compostables d'un sol ús, elaborats amb cartró. 

 
Poden contenir aliments calents, són aptes per posar al 
microones i forn en períodes breus. 

 

Són aptes per a contenir aliments oliosos o líquids. 
Resistents a l'aigua i substàncies olioses, poden contenir l íquids 
freds i calents 

 
Aquests plats són compostables, compleixen la normativa 
europea EN 13432, Certificat OK compost. 

 

Es llencen al contenidor de matèria orgànica, juntament amb les 
restes de menjar. 

 
Models de plat petit de 18 cm i plat gran de 23 cm 
Paquets de 50 unitats 
 
 
 
 
 
 
 


