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Dane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskowe

Porz dek dziennyPorz dek dziennyPorz dek dziennyPorz dek dzienny Produkt jest wykonany z

Włókna pochodz ce z recyklingu
Środki chemiczne
Opakowanie jest wykonane z papieru lub tworzywa sztucznego.

MateriałMateriałMateriałMateriał Włókien pochodz cych z recyklingu
Recykling papieru to wydajna metoda wykorzystania zasobów, ponieważ pozwala na wielokrotne
wykorzystanie włókien drzewnych.
Aby uzyska  bezpieczne i higieniczne produkty, duży nacisk kładzie si  na jakoś  i czystoś
odzyskanych włókien. Parametry te uwzgl dnia si  na każdym etapie łańcucha (zbiórka,
sortowanie, transport, przechowywanie, użycie), aby zapewni  higieniczne produkty.
Włókna z recyklingu mog  by  wyprodukowane z różnego rodzaju papieru: gazet, magazynów,
odpadów biurowych, papierowych kubków, kartonów po napojach, pudełek kartonowych i
papierowych r czników. Wybór odzyskiwanych gatunków papieru dokonywany jest dla
poszczególnych produktów zależnie od specyficznych wymogów dotycz cych właściwości
użytkowych oraz oczekiwanego poziomu jasności. Papier zostaje rozpuszczony w wodzie, myty
i poddany obróbce chemicznej w wysokiej temperaturze. Nast pnie jest poddawany filtracji
w celu usuni cia zanieczyszczeń.
Wybielanie masy celulozowej stosowanej do produkcji papieru polega przede wszystkim na

usuwaniu substancji, które mogłyby negatywnie wpływa  na ważne właściwości produktu
końcowego, jak czystoś , chłonnoś , wytrzymałoś  i kolor masy celulozowej.
Do wybielania masy celulozowej z recyklingu stosowane s  środki biel ce, które nie zawieraj
chloru (nadtlenek wodoru i ditionin sodu). Cz ś  naszych produktów jest wybielana, a cz ś  nie.
W produkcji wyrobów wybielanych stosujemy środki biel ce (w celu zwi kszenia jasności masy
włóknistej wytwarzanej z papieru odzyskanego).

Środki chemiczneŚrodki chemiczneŚrodki chemiczneŚrodki chemiczne Wszystkie środki chemiczne (pomocnicze środki technologiczne oraz dodatki) ocenia si  z punktu
widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa
produktów.

Nast puj ce dodatki pozwalaj  nam kontrolowa  wydajnoś  produktów:
• Środki zwi kszaj ce wytrzymałoś  w stanie mokrym (w przypadku czyściw i r czników

do r k)
• Środki zwi kszaj ce wytrzymałoś  w stanie suchym (stosowane przy mechanicznej

obróbce masy włóknistej do wytwarzania mocnych produktów, takich jak czyściwa)
• W przypadku papierów kolorowych dodaje si  barwniki i utrwalacze (w celu zachowania

idealnej trwałości koloru)
• W przypadku produktów z nadrukami stosuje si  farby drukarskie (pigmenty z nośnikami

i utrwalaczami)

• W przypadku produktów wielowarstwowych korzystamy cz sto z kleju
wodorozpuszczalnego, który pozwala zachowa  integralnoś  produktu

Wi kszoś  naszych zakładów nie stosuje jako dodatków rozjaśniaczy optycznych, które można
jednak cz sto znaleź  w papierze odzyskanym, ponieważ s  one stosowane w papierze
drukowym.

W przypadku profesjonalnych produktów higienicznych nie korzystamy ze zmi kczaczy.
Wysok  jakoś  produktów zapewnia si  dzi ki systemom zarz dzania jakości  i higien , które s
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wdrożone w procesy produkcyjne, magazynowe i transportowe.
W celu zachowania stabilności procesu oraz jakości produktów proces produkcji papieru
wspomagany jest poprzez zastosowanie nast puj cych środków chemicznych / pomocniczych
środków technologicznych:

• środki przeciwpieni ce (środki powierzchniowo czynne i dyspergatory)
• środki do kontrolowania poziomu pH (wodorotlenek sodu i kwas siarkowy)
• środki pomocnicze wspomagaj ce retencj  (środki chemiczne, które pomagaj  tworzy

skupiska małych włókien w celu unikni cia ich strat)
• powłoki chemiczne (dzi ki którym możliwe jest kontrolowanie krepowania papieru, a tym

samym zapewnianie jego mi kkości i chłonności)
Abyśmy mogli ponownie wykorzystywa  włókna odzyskane, stosujemy:

• Środki ułatwiaj ce rozpuszczenie papieru (środki chemiczne, które ułatwiaj  ponowne
rozpuszczenie papieru charakteryzuj cego si  wytrzymałości  w stanie mokrym)

• Środki chemiczne do flokulacji (które pomagaj  usuwa  farby drukarskie i wypełniacze
z papieru odzyskanego)

• Środki biel ce (w celu zwi kszenia jasności masy włóknistej wytwarzanej z papieru
odzyskanego)

W procesie oczyszczania ścieków, które wytwarzamy, stosujemy flokulanty i preparaty
odżywcze, które zapewniaj  biologiczne oczyszczanie tych ścieków bez negatywnego wpływu
naszych zakładów na jakoś  wody.

Kontakt z żywnościKontakt z żywnościKontakt z żywnościKontakt z żywności Produkt ten spełnia wymogi ustawowe dotycz ce materiałów dopuszczonych do kontaktu
z żywności , co jest potwierdzone świadectwem wystawionym przez instytucj
zewn trzn . Produkt nie stwarza zagrożenia w przypadku wycierania powierzchni maj cych
kontakt z żywności , a także może mie  sporadyczny i krótki kontakt z artykułami
spożywczymi.

Certyfikacja środowiskowaCertyfikacja środowiskowaCertyfikacja środowiskowaCertyfikacja środowiskowa Ten produkt posiada certyfikat EU Ecolabel o numerze certyfikatu SE/004/001.

Ten produkt posiada certyfikat FSC® o numerze certyfikatu SA-COC-008266.

Opakowanie Spełnianie wymogów dyrektywy dotycz cej opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE):
Tak

Data opracowania artykułuData opracowania artykułuData opracowania artykułuData opracowania artykułu
i ostatnia korekta artykułui ostatnia korekta artykułui ostatnia korekta artykułui ostatnia korekta artykułu

Data wydania: 19-04-2019

Data korekty: 03-10-2022

Produkcja Produkt ten jest wytwarzany w zakładzie KOSTHEIM, DE i posiada certyfikaty HACCP, ISO
9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001, EMAS

(eco-management and audit scheme), ISO 50001 oraz FSC Chain-Of-Custody.

Zniszczenie Ten produkt jest przeznaczony głównie do użytku na potrzeby higieny osobistej i można go
usuwa  wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.
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