RECYCLING
				VAN
DRAGERMATERIAAL
mogelijkheden en kansen

WAAROM RECYCLEN VAN DRA
ZELFKLEVENDE ETIKETTEN BE
waarover gaat het ?

Gesiliconiseerd dragermateriaal
(release liner) dient als drager
voor zelfklevende etiketten en is
van cruciaal belang bij het
vervaardigen, verwerken en
aanbrengen van etiketten.
• Na zijn rol in dit proces wacht
dragermateriaal een tweede
leven als waardevolle grondstof
voor nieuwe nieuwe producten.
Nu al wordt een (kleine)
hoeveelheid gebruikt materiaal
ingezameld voor hergebruik of
recycling.
Met de toenemende
beschikbaarheid van duurzame
en rendabele recycling
oplossingen, de stijgende prijs
van andere vormen van
verwerking, en de grotere
aandacht voor
maatschappelijk verantwoord
ondernemen (voor) in de
samenleving en de wereld, kan
en moet er meer worden
gerecycled.
Als de Europese vereniging voor
de sector van zelfklevende
etiketten heeft FINAT zich tot
doel gesteld haar leden en haar
bedrijven te ondersteunen bij het

zoeken naar en toepassen van
gemeenschappelijke
recyclingoplossingen. Wij
fungeren ook als contactpunt
voor mogelijkheden tot
inzameling en recycling.
Deze brochure biedt u informatie
over diverse aspecten van
dragermateriaal recycling en
verbindt u (door) met het
platform waar u mogelijke
partners voor verzameling en
recycling kunt benaderen.
waarom is recyclen van
dragermateriaal
belangrijk ?

Omdat recyclen loont. Voor het
milieu en voor uw bedrijf.
Recyclen van dragermateriaal:
• Spaart het milieu:
want het helpt de “voetafdruk”
van uw labelbedrijf, FMCGmerk of private label te
verkleinen in het licht van de
groeiende bezorgdheid omtrent
de toekomst van onze planeet
en zijn bewoners.
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• Levert economisch voordeel op:
want het kan de kosten
beperken door hergebruik van
dragermateriaal in vergelijking
met verbranding of stort.
• Geeft u “handelingsvrijheid”
want het kan inspelen op
huidige en/of toekomstige
wettelijke of marktvoorwaarden
in de context van
overheidsbeleid of
bedrijfspolicy gericht op
milieuduurzaamheid.
Voor informatie over constant
evoluerende oplossingen,
bestaande succesverhalen, en
leerzame ervaringen en wat dit
voor uw bedrijf kan betekenen,
verwijzen wij u naar
de Recycling Portal van FINAT!
papierrecycling:
basiskennis

Papieren liners zijn geproduceerd
met verse vezels van hoge
kwaliteit die erg geschikt zijn
voor recycling.
Na inzameling wordt de
(gesiliconiseerde) liner tot pulp

AGERMATERIAAL VAN
ELANGRIJK IS
verwerkt in water met
chemicaliën
zodat de siliconen loskomen van
de vezels. Hetzelfde proces
wordt gebruikt voor het
losmaken van inkt van bedrukte
papieren. Hierna volgt een
flotatieproces, dat normaliter
dient om de inktdeeltjes en
andere kleinere verontreinigingen
te verwijderen (reinigen) uit de
pulpmassa. Met hetzelfde proces
worden de vrijgekomen
siliconendeeltjes verwijderd.
De schone pulp kan vervolgens
dienen voor de vervaardiging van
nieuwe producten, zoals fijn en
specialiteitenpapier (bijvoorbeeld
liner-, copy-, label-, post-, en
drukpapier).
filmrecycling: basiskennis

Gesiliconiseerde kunststoffilms
worden voornamelijk gemaakt
van polymeren uit polyester
(PET) of polypropyleen (PP) en
meestal gebruikt voor no-label

uitdagingen
Vroeger waren er drie grote
uitdagingen voor de recycling
van dragermateriaal:

• de inzamelingslogistiek
• de vereiste aparte sortering
van (liner) papieren- en
plastic liners
• de beperkte mogelijkheid
van recycling van
dragermateriaal
oplossingen
Verschillende bedrijven (zie bijlage)
bieden tegenwoordig elke

look etiketten in de
drankenindustrie en bij
lichaamsverzorgingsproducten
(PET) en bij de verpakking van
voedingsmiddelen en in de
logistiek (PP).
Gebruikte PET- en PP-liners
worden verkleind, gewassen en
tot granulaat vermalen wat dient
als plastic basismateriaal.
Dit granulaat kan dan puur of
gemengd dienen voor allerlei

onderneming in Europa
recyclingoplossingen voor papieren filmliner aan.Apart sorteren van
papier / filmliner is nog steeds
vereist om ze opnieuw als
grondstof te kunnen hergebruiken,
Voor deze materialen bieden deze
bedrijven op maat gesneden
oplossingen aan voor het
inzamelen van gebruikte liner in uw
bedrijf tegen een prijs die niet in
verhouding staat met afval storten
of verbranding. Neem contact met
hen op als u werk wilt maken van
recycling!

toepassingen, zoals nieuwe
siliconenfilm of de isolatie van
outdoorjassen en diverse
industriële toepassingen.
meer informatie?

Heeft u vragen over de recycling
van dragermateriaal of wenst u
meer informatie, dan kunt u
terecht bij het Recycling Portal
van FINAT: www.finat.com/
sustainability/recycling.
Of neem contact op met een van
de bedrijven in de bijlage, uw
eigen etikettenleverancier of het
secretariaat van FINAT.
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Meer over FINAT
FINAT, opgericht in Parijs in 1958, met hoofdvestiging in Den Haag (Nederland),
is de Europese Vereniging van producenten van zelfklevende etiketten en aanverwante producten en
diensten. Met 600 leden in meer dan 50 landen overal ter wereld, heeft FINAT veel te bieden aan
etikettenverwerkers en leveranciers in de etikettenector op het gebied van informatie-uitwisseling en de
mogelijkheid om Europese te netwerken.
FINAT
Postbus 85612
NL-2508 CH Den Haag
Nederland
T: +31 (0)70 - 312 39 10
F: +31 (0)70 - 363 63 48
E: info@finat.com
I: www.finat.com
afstand van aansprakelijkheid
Hoewel de informatie in deze brochure uiterst zorgvuldig is samengesteld, kan FINAT niet aansprakelijk worden gesteld voor
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van deze gegevens. FINAT is niet
aansprakelijk voor beslissingen genomen op basis van informatie in deze brochure.

finat

-

the association for the european self-adhesive labelling and adjacent narrow web converting industries

