
Om BioBeads
Bakgrund
1958 startade Munkplast AB produktionen av NABBI rörpärlor i Munka Ljungby, då var materialet PVC. Tidigt 90-tal 
flyttades produktionen till Uppsala och materialet byttes ut till Polyeten (PE) som vid den tiden ansågs vara det 
miljövänligaste alternativet.

Hållbart och närproducerat
Nu 30 år senare ändrar vi våra tillverkningsmetoder för att kunna producera samma klassiska rörpärlor och piggplattor, 
skillnaden är att de är tillverkade av biobaserade materialet Biodolomer.
NABBI BioBeads motverkar den globala uppvärmningen genom att använda Biodolomer, ett material som produceras i 
Sverige och baseras på råvaror producerade från förnybara källor som råg, vete, korn, vegetabilisk olja, kalcium-
karbonat och mjölksyra som tillförs biologiskt nedbrytbar polyester för att bli komposterbar polymer.
Materialet Biodolomer som används till rörpärlorna och piggplattorna är samma råvara som används för att framställa 
komposterbara bärkassar och för detta ändamål har materialtillverkaren låtit göra en LCA (EURO life, livscykelanalys).
Denna livscykelanalys visar att materialet har lägre miljöpåverkan än papper när det gäller global uppvärmning (GWP) 
och CO2- påverkan på atmosfären.

Giftfria och säkra produkter
NABBI BioBeads tillverkas och förpackas i vår fabrik i Uppsala. Rörpärlorna och piggplattorna är fria från ftalater, 
PBA och andra tillsatser. Samtliga produkter uppfyller kraven i EU’s leksaksdirektiv (EN 71) och Upphandlings-
myndighetens hållbarhetskriterier för leksaker och hobbymaterial (Giftfri Förskola). 
Rörpärlorna är rekommenderade från 5 år och uppåt.

Hobbymaterial för pyssliga barn och vuxna
Förutom att de hållbara rörpärlorna innebär en positiv påverkan på miljön så bidrar de också till en positiv utveckling 
hos barn. Pärlpyssel stimulerar kreativitet, fantasi och utvecklar finmotorik. 
BioBeads kan strykas med ett strykjärn eller limmas samman med hobbylim. Vid strykning, som bör utföras av en 
vuxen, används lämpligen återanvändbar non-stick bakplåtspapper i silikon mellan strykjärnet och rörpärlorna. Ställ 
strykjärnet på medelvärme och för det i en cirkulär rörelse tills pärlorna smält samman. 
Pärlorna kan användas till mer än klassiska pärlplattor. Tillsammans med hobbylim, ståltråd, piprensare, sytråd eller 
fiskelina är det endast fantasin som sätter gränser. Pennställ, örhängen eller halsband är några exempel på vad 
rörpärlor kan används till.

Biodolomer®
+ Är biologiskt nedbrytbara.
+ Minskar CO₂ i atmosfären och motverkar global uppvärmning (GWP).
+ Är tyngre än vatten – kan därför inte färdas av egen kraft i vatten. 
Bidrar inte till ökad mängd mikroplast i sjöar och hav.
+ Behovet av vatten vid framställning av Biodolomer är knappt en 
tiondel jämfört med sockerrörs-PE.
+ Biodolomer tillverkas i Sverige av bl.a. svensk rapsolja och krita från 
Norge.

Fossil-PE / Sockerrörs-PE (Polyeten)
- Är inte biologiskt nedbrytbara.
- Ökar CO₂ i atmosfären och bidrar till global uppvärmning (GWP).
- Är lättare än vatten och kan bidra till ökad mängd mikroplast i sjöar 
och hav.
- Produktionen av sockerrörs-PE kräver stora mängder vatten – mer 
än 500 liter per kilo material.
- Sockerrör odlas i länder nära ekvatorn i exempelvis Asien och 
Sydamerika.



Stryk instruktion

Tips!
Om du efter strykningen vill limma fast din färdiga pärlplatta i t.ex. en 
tavelram kan du med fördel använda en dagstidning som strykpapper. 
Tidningspappret kommer att klibba fast i pärlorna och utgör sedan en 
yta med bra vidhäftning för lim. Tänk bara på att strykjärnet kan bli lite 
smutsigt av trycksvärtan.

Viktig information
- Strykningen skall utföras av en vuxen, håll barnen på ett säkert avstånd. Tänk på att de smälta pärlorna är varma.
- BioBeads är mer värmekänsliga än standard NABBI pärlor, så vi rekommenderar ej att blanda pärlorna vid sammanfogning 
med strykjärn.
- Temperaturen kan variera mellan olika strykjärn, prova först på ett mindre projekt för att hitta rätt inställning för ditt strykjärn.
- Se till att strykjärnet är inställt på “torr”, inte “ånga”. Varm ånga kan påverka fixeringen av pärlorna.
- Det är viktigt att du inte stryker på piggar som inte har rörpärlor på sig, de kan smälta och plattas till och då är piggplattan 
förstörd.

Material som behövs: Strykjärn, strykpapper 
(helst ugnsduk av teflonväv) för rörpärlor och 
ett tungt platt föremål t.ex. en tjock bok eller 
liknande.

Steg 3 – Stryk med ett varmt strykjärn som är 
inställt på medeltemperatur (2 prickar) ovanpå 
teflonduken/strykpappret.

Steg 6 – Ta försiktigt bort de sammansmälta 
pärlorna från piggplattan, använd t.ex. 
grytvantar när du tar i den uppvärmda plattan.

Grattis, nu är din pärlplatta färdig!

Steg 1 – Innan strykning av rörpärlorna 
påbörjas, placera piggplattan på en värme-
säker och plan yta.

Steg 4 – Rör strykjärnet hela tiden i en 
cirkelrörelse så det inte blir för varmt på 
ett och samma ställe. Avsluta strykningen 
när du ser genom pappret att pärlorna har 
smält samman.

Steg 7 – För att stabilisera pärlplattan, vänd den 
ostrukna sidan uppåt och upprepa steg 2 till 4.

Steg 2 – Lägg strykpappret (teflonduk 
rekommenderas) ovanpå rörpärlorna. 
(Strykpapper/bakplåtspapper klibbar ganska 
lätt fast vid strykning)

Steg 5 – Om du föredrar en hårdare strykning så 
att hålen i rörpärlorna minimeras skall du ändå 
ta loss pärlorna när de smält samman och sedan 
fortsätta strykningen, detta för att undvika att 
pärlorna fastnar för hårt på piggplattan.

Steg 8 – Placera därefter en en tjock bok eller 
liknande ovanpå pärlplattan, så att den förblir 
platt. Låt nu rörpärlorna svalna.


