Suikerriet folie

hét alternatief voor traditionele PE folie

Exact dezelfde eigenschappen als traditionele PE folie,
maar met één belangrijk verschil: rietsuiker folie is
gemaakt van biobased materiaal op basis van hernieuwbare grondstoffen en heeft het OK biobased certificaat
met een maximale score van vier sterren. Dit betekent
dat het voor meer dan 80% is gemaakt uit hernieuwbare
grondstoffen. Het materiaal is volledig recyclebaar binnen
het reguliere inzamelsysteem.
Neutrale CO2-balans
De CO2 die wordt uitgestoten in het hele proces van de
teelt van de rietsuiker, het maken van de ethyleen, de
productie van de folie én het einde van de levenscyclus
worden gecompenseerd door de CO2 opname tijdens de
groeifase van de rietsuikerplant.
Alle goede eigenschappen behouden
Dit goede alternatief levert niet in op de kwalitatieve
eigenschappen van de bestaande PE folie. Dat maakt de
rietsuiker folie zo bijzonder. De folie is qua eigenschappen
namelijk vrijwel identiek aan de traditionele PE folie op
basis van aardolie. Net zo sterk en flexibel, met dezelfde
sealeigenschappen en verkrijgbaar in minimale diktes.
U stapt bovendien eenvoudig over; zonder noemenswaardige aanpassingen aan uw sealstraat kunt u deze folie
direct en zonder problemen verwerken.
Materiaal
Omdat de moleculenstructuur van deze folie exact gelijk
is aan de traditionele PE folie is het niet composteerbaar,
maar wél recyclebaar (afval wordt grondstof).

Bio-based én voordelig alternatief
De rietsuiker variant is niet alleen gemaakt van biobased materiaal, maar is qua dikte en prijs ook het meest
gunstig. Kortom, een win-winsituatie. U kunt dus direct
beginnen met besparen.
Daarnaast past deze folie prima binnen uw MVO-beleid!
De voordelen van rietsuiker folie:
• Dezelfde eigenschappen als folie op basis van
aardolie.
• Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, dus geen
aardolie.
• Recyclebaar binnen het reguliere Plastic Heroes
inzamelsysteem.
• Het voordeligste alternatief binnen de categorie van
biobased folies.
• Dikte van slechts 12mu dus minder foliegebruik
(besparing!).
• Uitstekende sealeigenschappen.
• De folie kan worden voorzien van een witte baan en/of
meer kleuren bedrukking.
• De folie heeft het Vinçotte OK biobased **** certificaat.
• De folie is voorzien van Plastic Heroes en Vinçotte
OK biobased logo.

