ETİKET TAŞIYICI
KAĞIDINDA
GERİ DÖNÜŞÜM
OLANAKLAR VE FIRSATLAR

ETİKET TAŞIYICISINDA GE
ÖNERİMİZ NEDİR?
Etiket taşıyıcısı (release liner) endüstri
ve tüketici ürünlerinde kullanılan
etiketlerin taşıyıcısı olarak iş görür.
Kendinden yapışkanlı etiketlerin
üretim, kesim ve uygulamasında
önemli bir işlevi vardır. Taşıyıcı, bu
işlevini yerine getirince bile yeni bir
ürüne dönüşebilir. Bugün için yeniden
dönüşüm amacıyla çok az miktarda
taşıyıcı kullanılıyor.
Yeni gelişen ekonomik ve
sürdürülebilir dönüşüm
teknolojileriyle, alternatif ortadan
kaldırma teknolojilerinin artan
maliyetleriyle, işletmelerin sosyal
çevre bilincinin gelişmesiyle bu
kullanım biçiminin artacağı
beklenmektedir.
FINAT kendinden yapışkanlı etiketler
Avrupa birliği olarak, taşıyıcı geri
dönüşüm olanakları konusunda
üyelerini bilgilendirmeye ve
desteklemeye kararlıdır.
Bu broşür, taşıyıcı geri dönüşümü
konusunda bilgilendirmeyi ve bu
konuda çalışanlarla ilişki kurmanız
konusunda yardımcı olmayı
amaçlıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM NEDEN ÖNEMLİ?
Ekonomik değer yaratır. Çevre
dostudur.

Daha sonra hamur mürekkepten
arındırılırken kalan silikon
parçalarından da arındırılır.

Şirketinizin ekolojik ayak izinin alanını
daraltır. (Hızlı tüketilen ürünler veya
özel markalı ürünler tüketimi
gezegenimizin geleceği açısından
bizleri endişelendiriyor.)

Hamur artık kağıt üretimine hazırdır.
Örneğin taşıyıcı veya üst kağıt olarak.

• Ekonomik avantajları vardır. Diğer
ortadan kaldırma yöntemlerine göre
daha az maliyetlidir.
• Çevre sorumluluğu ve yasal
zorunluluk gereklerine çözüm sağlar.
• Olası çözümlere ve başarı öykülerine
bakarak deneyimlerden yararlanın ve
FINAT geri dönüşüm portalını
inceleyin.
KAĞIT TAŞIYICI GERİ
DÖNÜŞÜMÜNDE ESASLAR
Silikonlu kağıt etiket taşıyıcılar, geri
dönüşüme uygun olan yüksek kaliteli
ağaç lifleri içerirler. Atık toplandıktan
sonra, yeniden hamur haline
getirilirken, silikon, kimyasallar yoluyla
kağıt taşıyıcıdan ayrılır.
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SENTETİK TAŞIYICI GERİ
DÖNÜŞÜMÜNDE ESASLAR
Silikonlu sentetik malzemeler en çok
PET, PP olup, genellikle PET içecek ve
kişisel bakım, PP besin ve lojistik
alanlarında kullanılmaktadır.
Kullanılmış olan PET ve PP taşıyıcılar
tekrar hammadde halinde granüle
edilirler. Daha sonra çeşitli endüstri ve
ticari uygulamalarında sentetik
malzeme olarak kullanılabilirler.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
FINAT Recycling Portal at http://www.
finat. com/en/Sustainability/
Recycling- Portal.aspx
Ekli kağıtta adresi olan firmalar
Etiketlik malzeme sağlayıcınız
FINAT sekreterliği

ERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

SORUNLAR
Geçmişte taşıyıcı geri
dönüşümünün şu üç temel sorunu
vardı:
• Toplama
• Ayrıştırma
• Farkındalık

ÇÖZÜMLER
Çeşitli firmalar (ek’e bakınız)
sentetik ve kağıt Avrupa çapında
taşıyıcı için geri dönüşüm
sağlıyorlar.
Prensip olarak üretim tesisinde
kağıt ve sentetik malzemenin
cinslere göre ayrılması gerekiyor
ama dönüşüm firmaları üretici için
yardım sağlayabiliyorlar. Maliyet
diğer çözümlerden daha düşük.
Geri dönüşüm için onlarla hemen
temas kurabilirsiniz.
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FINAT HAKKINDA
Bugün merkezi Hague’de (Hollanda) olan FINAT, 1958 yılında Paris’te kuruldu. FINAT Kendinden
yapışkanlı etiket ve benzeri dar ebatlı üretim endüstrileri Avrupa Birliği. 50’den fazla ülkeden 600’ün
üzerinde üyesi vardır. Etiket sektöründeki üretici ve tedarikçi firmalara bilgi ağı sağlamaktadır.
FINAT: Kendinden yapışkanlı etiketler ve benzeri ürünler için dünya çapında bir dernek.
P.O. Box 85612
NL-2508 CH The Hague
Hollanda
T: +31 (0)70 - 312 39 10
F: +31 (0)70 - 363 63 48
E: info@finat.com / www.finat.com
DİKKAT
Bu broşürdeki bilgiler itina ile hazırlanmalarına rağmen, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan
FINAT sorumlu tutulamaz. FINAT, bu broşürdeki bilgilere dayanılarak alınacak kararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmez.
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