REDUCE IT,
DON’T REMOVE IT.
Verpakken in papier?
Of toch liever in folie?

Wist u al, dat …
Zoetwater
… voor het maken van één DIN A4
blad papier tot 10 liter zoet water
gebruikt wordt?
10 liter/DIN A4

Ruwe olie
… voor het maken van 1 ton wit
papier even veel energie benodidgd wordt dan voor de productie
van 1 ton staal?
papier = staal (5 MWh)

Recycling
… cellulosevezels in papier
kunnen slechts 5 tot 7 keer gerecycleerd worden, terwijl raszuivere
folies veel vaker recycleerd kunnen
worden?
Cellulosevezelpapier: 5   –7 keer
Zuivere folies: oneindig

Afvalwater
… bij de productie van 1 ton
nieuw vezelpapier ruim 80.000 liter
afvalwater wordt geproduceerd?
80.000 liter/ton

Bomen
… elke vijfde boom die op de
wereld gekapt wordt in de papierindustrie terechtkomt?

Heeft u vragen over de
producten of levertijden, of
bent u eenvoudig op zoek
naar uitgebreid advies?
Wij helpen u graag bij uw
zoektocht naar de ideale folie.

Iedere vijfde boom

Materiaalverbruik
… 2 –  3 keer de materiaaldikte
van papier is vereist om dezelfde
sterkte te krijgen als polyethyleenfolies?
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Nieuw vezelpapier
Folies

Blijft u daarom vooral onze folies gebruiken – onze aanbeveling:

Reduceren in plaats van opgeven.

f.veeke  @  mopackkrimpfilm.nl

REDUCE IT,
DON’T REMOVE IT.
Verpakken in biofolies?
Goed voor het geweten, slecht
voor het milieu.
Wist u al, dat …
Teeltgronden
… om de wereldwijde vraag naar
kunststoffen met bioplastics te
kunnen dekken, veel bestaande
teeltgebieden voor voedsel omgebouwd zouden moeten worden tot
velden voor bioplastics?

Zoet Water
… de irrigatie van plantages voor
Bio-kunststoffen heel wat water
nodig hebben? In het productieproces van conventionele folie is er
geen zoet water nodig.
Biofolies
Folies

Materiaalgebruik
… voor de productie van «GREENPE» op 1 hectare land wel 77 ton
suikerriet nodig is, waaruit tenslotte
slechts 3 ton folie wordt gemaakt?

Monoculturen
… door de overbemesting van
velden voor bioplastics en de
uitbreiding van monoculturen, ons
ecologisch evenwicht enorm in
gevaar wordt gebracht?

Suikerriet
Folies

Composteerbaarheid
… recyclebedrijven- en milieuparken meestal helemaal niet in staat
zijn om composteerbare films of
biofolies te composteren, als ze
deze überhaupt al kunnen onderscheiden van
conventionele folies?

Recycling
… composteerbare kunststoffen
maar één keer gebruikt kunnen
worden en conventionele folies
heel veel keren meer? De energiebehoefte bij de productie is echter
hetzelfde.
Composteerbaar
Conventioneel

Blijft u daarom vooral onze folies gebruiken – onze aanbeveling:

Reduceren in plaats van opgeven.

Heeft u vragen over de
producten of levertijden, of
bent u eenvoudig op zoek
naar uitgebreid advies?
Wij helpen u graag bij uw
zoektocht naar de ideale folie.
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