
MICROFLEX® 31-103 Komposterbare handsker

MICROFLEX® 31-103 er Ansells første komposterbare handske. Denne handske af PLA-blanding har 
reduceret belastning af miljøet og er ideel til medarbejdere inden for fødevareservice, hotel- og 
restaurationsbranchen samt detailmarkedet, der kræver håndhygiejne i situationer med lav risiko.

Fordele ved MICROFLEX® 31-103 
Komposterbare handsker
Komposterbar MICROFLEX® 31-103 handsker og de PE-poser, de er 

pakket i, overholder EN 13432-standarder, hvor der 
opnås 90+ % bionedbrydning inden for 180 dage på 
industrielle komposteringsanlæg.

Fremstillet af 
reproducerbare råstoffer

PLA er en biobaseret polymer fremstillet af naturlige 
reproducerbare materialer såsom plantebaseret 
sukker.

Certificeret beskyttelse EN ISO 374-1 Type C og EN ISO 374-5 viruscertificering 
– intet andet produkt på markedet med PLA-blanding 
har disse certificeringer.

Miljøvenlig emballage Pakket med 200 handsker pr. komposterbare PE-pose 
og 4.000 handsker pr. genanvendelige kasse, hvilket 
reducerer emballageaffald.

Fremstillet i Europa Fremstillet i Portugal med henblik på kortere 
transittid.

Bedre produktion Fremstillet på et anlæg, hvor der bruges 100 % grøn 
energi fra solenergi og hydroelektricitet. 

Brancher 
• Fødevareservice 
• Hotel- og restaurations-

branche
• Detail

Produktoplysninger

Anvendelser 
• Tilberedning af 

fødevarer
• Catering
• Servering
• Kasser i 

detailbutikker og 
genopfyldning af 
lager

Materiale PLA/PBAT-blanding

Farve Blå

Form Kan benyttes på begge hænder

Manchetmodel Flad

Auditstandarder for 
produktion/kval-
itetsstyringssystemer

ISO 9001, ISO 14001 og EMAS-
certificeret

Emballage
200 handsker/PE-pose
20 PE-poser/kasse
4.000 handsker/kasse

Overholdelse af 
lovgivning/standarder

Kategori III, EN ISO 374-1:2016,  
EN ISO 374-5:2016

Oprindelsesland Portugal

Tilgængelige størrelser XS-S (5.5.7), M-L (7.5-9) og
XL-XXL (9.5-11)

Længde 300 mm

Pudderindhold Upudrede

Udvendig handskeo-
verflade Glat overflade

Holdbarhed Bruges inden for et år fra 
fremstillingsdatoen

Opbevaring Opbevar på et køligt, tørt sted



Fremstillet med en PLA-blanding
MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker er 
fremstillet med en PLA-blanding, en komposterbar, 
syntetisk handskepolymer, der laves med en blanding af 
polymælkesyre (PLA) og polybutylenadipatterephthalat 
(PBAT).

  Den er ikke blot bionedbrydelig, men er også komposterbar 
i industrielle komposteringsanlæg. PLA er en biobaseret 
polymer, der er fremstillet af plantebaseret sukker som f.eks. 
majsstivelse, tapioka, sukkerrør, soja og sukkerroer.

Ren PLA er i sig selv ikke specielt stærk eller fleksibel og har 
ikke lang holdbarhed. Tilsætningen af PBAT skaber en mere 
holdbar, fleksibel film, der giver ekstra beskyttelse. PBAT er 
oliebaseret men også bionedbrydelig.

Handsker, der er fremstillet med en PLA-blanding, bør 
bruges inden for et år fra fremstillingsdatoen, og høj varme 
og/eller luftfugtighed bør undgås.

Kilde: European Bioplastics - http://www.european-bioplastics.org/

Livscyklus for MICROFLEX® 31-103 Komposterbare handsker 
Livscyklussen for PLA-blandingsprodukter, herunder MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker, starter og slutter med hurtigt 
fornyelige afgrøder. Disse afgrøder bruges til at producere det PLA-blandingsmateriale, der kan erstatte traditionelle produkter, der er 
baseret på fossile brændstoffer, i en række brancher og aktiviteter. Efter brug kan PLA-blandingsmaterialet indsamles og sendes til et 
industrielt komposteringsanlæg, hvor det under kontrollerede forhold overvåges aktivt og bliver til kompost til planter.

Fornyelige afgrøder dyrkes

Afgrøder forarbejdes til  
PLA-blandingsprodukter som 
MICROFLEX® 31-103

Brugte PLA-blandingsprodukter 
som MICROFLEX® 31-103 
handsker og PE-poser 
bortskaffes i industrielle 
kompostbeholdere

Der genereres kompost, som kan 
bruges som næring til fornyelige 

afgrøder

Biodegraderingen starter 
og fremskyndes af aktiv 

kompostering og tørring

Bortskaffede PLA-blandingsprodukter 
som MICROFLEX® 31-103 handsker 

og PE-poser placeres i et industrielt 
komposteringsanlæg

Komposterbart bioaffald  indsamles af et 
industrielt komposteringsanlæg adskilt 
fra almindeligt affald
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MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker kombinerer naturlige, vedvarende ressourcer og bionedbrydelige dele for at levere 
håndhygiejne med en markant reduceret miljøbelastning sammenlignet med andre syntetiske handskepolymer. 

Bioplast

f.eks. biobaseret PE,
PET, PA, PTT

Bioplast

f.eks. PHA, PLA
PBS, stivelses- 
blandinger

Bioplast

f.eks. PBAT, PCL

Almindelig
plast

f.eks. PE, PP, PET, 
TPE, PVC (vinyl)

Fossilbaseret

Biobaseret

Bionedbrydelig
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PLA er både 
biobaseret og 

bionedbrydeligt

PLA- 
blanding



Bæredygtig produktion i Portugal
MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker er fremstillet i Portugal på Ansells første fabrik, der brugte 100 % grøn elektricitet som 
kilde. Med den nylige installation af solpaneler og med vores købsaftale om grøn strøm med garantier om, at al elektricitet, der købes til 
produktionen, stammer fra kilder som f.eks. vandkraft, kommer 100 % af al elektricitet, der forbruges af Ansell Portugal, fra vedvarende 
energikilder. Disse handsker skæres og forsegles ved hjælp af elektricitet, hvor der ikke bruges vand. Det giver et lavere energibehov 
end i traditionel fremstilling af handsker, hvilket reducerer miljøaftrykket af produktionen af MICROFLEX® 31-103 komposterbare 
handsker.

Placeringen af produktionen af MICROFLEX® 31-103 i  Portugal betyder kortere forsendelsesafstande til kunder i Europe. Derudover er den 
karton, der bruges til at lave yderkartoner til MICROFLEX® 31-103 handsker og PE-poser, delvist lavet med genanvendt pap. Denne pap 
stammer fra ansvarligt forvaltede skove, der giver miljømæssige, sociale og økonomiske fordele. Efter brug kan kartonerne genanvendes.

Forskellen mellem bionedbrydelige og komposterbare handsker1

Korrekt bortskaffelse af MICROFLEX® 31-103 komposterbare blandingshandsker
MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker og PE-poser er beregnet til de mange industrielle komposteringsanlæg, der findes i 
Europa. Handskerne og PE-poserne kan placeres i samme kompoststrøm som madaffald, organisk materiale og andre komposterbare 
dele.

Industrielle komposteringsanlæg, nogle gange kaldet kommunale eller kommercielle komposteringsanlæg, er store anlæg, der 
er designet til at konvertere bionedbrydeligt organisk afffald til stabil kompost. Disse anlæg fremskynder bionedbrydningen med 
kontrollerede bioteknologiske processer, der opnår den ideelle balance mellem mikrober, ilt, varme og luftfugtighed. På industrielle 
komposteringsanlæg knuses ubehandlet affald, og hele komposteringsprocessen overvåges nøje, mens den gennemgår en række trin. 
MICROFLEX® 31-103 handsker og PE-poser må ikke placeres i genbrugsskraldespande eller sendes til deponering.

MICROFLEX® 31-103 handsker og PE-poser nedbrydes til kompost under industrielle komposteringsforhold. I den internationale 
standard for kompost, EN 13432, sikres det, at den endelige kompost, der laves af certificerede komposterbare materialer, som f.eks. 
MICROFLEX® 31-103 handsker og PE-poser, sikkert kan bruges til kultivering af jord. Overholdelse af EN 13432 kræver test af komplet 
bionedbrydning og sikring af, at hverken toksiner eller tungmetaller findes i den færdige kompost.
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Der er ingen officielle specifikationsstandarder for bionedbrydning for handsker. Nogle handskeproducenter promoverer 
bionedbrydelige handsker, der er testet i henhold til ASTM D5511 eller ASTM D5526. Dette er testmetodestandarder, der ikke har 
kriterier for bestået/ikke bestået. Det angives i ASTM D5511 og D5526: "Udsagn om ydeevne skal være begrænset til det numeriske 
resultat, der er opnået i testen, og skal ikke bruges til udsagn uden forbehold om bionedbrydning. Rapporter skal tydeligt angive 
nettoprocentdelen af gasformigt kulstof, der er genereret for både testen og referenceprøverne, ved testens afslutning. Derudover skal 
resultaterne ikke ekstrapoleres ud over testens faktiske varighed".2 Den procentvise bionedbrydning, den tid, der kræves til at opnå 
bionedbrydning, og de krævede miljøforhold skal derfor dokumenteres. 

Forbrugere bør stille spørgsmålet, om en handske beviseligt er bionedbrydelig inden for et specificeret tidsrum uden brug af 
ekstrapolerede data, hvilken procentdel af handsken der i sidste ende konverteres til gas, om den er bionedbrydelig efter kontakt med 
kemikalier eller biologisk betingede farer, og hvilke scenarier for bortskaffelse der er nødvendige for at opnå bionedbrydning. 

Komposterbare produkter er en undergruppe af bionedbrydelige produkter, som bionedbrydes inden for en defineret tidsramme og 
specifikke systemer til bortskaffelse som målt ved hjælp af den komplette metabolisme af polymer-kulstof af mikroorganismer med 
brug af internationale specifikationsstandarder.

MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker er fuldt testede og certificerede i henhold til EN 13432-specifikationsstandarden med 
mere end 90 % bionedbrydning på under 180 dage på industrielle komposteringsanlæg. De krav, der stilles til brug og bortskaffelse for 
at opnå bionedbrydning, er gennemsigtige. De må ikke bruges som beskyttelse mod kemiske farer eller biologiske betingede farer. De 
må ikke placeres i genbrugsskraldespande eller sendes til deponering. De bør kun bruges til anvendelsesområder med lav risiko og 
efter brug sendes til industrielle komposteringsanlæg, der opfylder og overvåger krav til ideelle forhold for processen til fuldstændig 
nedbrydning af handskerne. Når de bruges og bortskaffes korrekt, opnår de en bionedbrydning på mindst 90 % på under 180 dage.

1 Uddrag fra: Law, K.L., Narayan, R. Reducing environmental plastic pollution by designing polymer materials for managed end-of-life. Nat Rev Mater (2021). https://doi.org/10.1038/s41578-021-00382-0.  
And Dos and Do Nots When Assessing the Biodegradation of Plastics. Michael T. Zumstein, Ramani Narayan, Hans-Peter E. Kohler, Kristopher McNeill, and Michael Sander Environmental Science & 
Technology 2019 53 (17), 9967-9969 DOI: 10.1021/acs.est.9b04513

2 https://www.astm.org/Standards/D5511.htm og https://www.astm.org/Standards/D5526.htm

Solpaneler
20 %

Hydroelektricitet
80 %

grøn elektricitet
=+ 100 %



Polymersammenligning af traditionelle handsker til fødevareservice

MICROFLEX® 31-103  
PLA-blandingshandsker

TPE-handsker 
(termoplastiske 

elastomerer)

PE-handsker  
(polyethylen)

PVC/vinyl-handsker  
(polyvinylklorid)

Komposterbare i industrielle 
komposteringsanlæg

Fremstillet med 
biobaserede materialer

Uden phthalater

Uden BPA (bisphenol A)

Uden klor

Uden blødgøringsmidler

Uden ethylen 

Uden dichlorid

MICROFLEX® 31-103 PLA-blandingshandsker i fødevareservice
MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker er ideelle til anvendelse inden for fødevareservice, hvor medarbejdere typisk bruger 
handsker af PVC, PE eller vinyl. Inden for fødevareservice skiftes handskerne hyppigt og kasseres, hvilket skaber store mængder affald. 
Traditionelle handsker til fødevareservice skal bortskaffes som affald og ikke indgå i kompoststrømme sammen med madaffald og 
andre bionedbrydelige dele. MICROFLEX® 31-103 handsker og PE-poser kan derimod komposteres i industrielle komposteringsanlæg, 
uden at de skal adskilles fra madaffald og organisk materiale. 

MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker er et virkelig godt alternativ til de traditionelle handsker i fødevareservice, der er 
fremstillet af PE eller PVC/vinyl, fordi de er biobaserede og bionedbrydelige og er fremstillet i miljøvenlige processer og med brug 
af grønne energikilder. De indeholder heller ikke phthalater, BPA, klor, blødgøringsmidler, ethylen og dichlorid som vist i tabellen 
nedenfor. 
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Under hvilke betingelser skal MICROFLEX® 31-103 
opbevares? 
Korrekte opbevaringsbetingelser for MICROFLEX® 31-103 komposterbare 
handsker forudsætter en omgivende temperatur på 20-23 ºC og en relativ 
luftfugtighed på 50 %. På steder med ekstreme vejrforhold, med høj 
varme og luftfugtighed, kan nedbrydningsprocessen for de komposterbare 
handsker og PE-poser bliver fremskyndet. 

Hvad er holdbarheden for MICROFLEX® 31-103 
komposterbare handsker og PE-poser?  
Det anbefales at bruge MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker 
inden for et år fra fremstillingsdatoen. Selv om kvaliteten kan blive 
forringet efter et år, er det usandsynligt, at der vil ske bionedbrydning af 
handsken eller emballagen under opbevaring. De er beregnet til kun at 
blive bionedbrudt under industrielle komposteringsforhold.

Er de kartoner, der bruges til at transportere  
MICROFLEX® 31-103, miljøvenlige? 
Den pap, der er brugt til at lave MICROFLEX® 31-103 kartoner af, er delvist 
lavet med genanvendt pap og kan genanvendes efter brug.

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. © 2022 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

www.ansell.com

Kontakt din Ansell-repræsentant eller kundeservicerepræsentant, hvis du ønsker flere oplysninger om 
MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker.

Ofte stillede spørgsmål 
Er MICROFLEX® 31-103 handsker og emballage bionedbrydeligt og komposterbart?  
Ja. MICROFLEX® 31-103 handsker og deres PE-poser er bionedbrydelige og komposterbare i industrielle komposteringsanlæg. 

Hvad er MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker og emballage fremstillet af? 
MICROFLEX® 31-103 handsker og deres PE-poser er fremstillet af en blanding af biobaseret PLA (polymælksyre) og PBAT (polybutylenadipatterephthalat). 
Blandingen er 100 % komposterbar i industrielle komposteringsanlæg. Handskerne og PE-poserne indeholder ingen fyldstoffer og er uden klor, BPA, 
phthalater, blødgøringsmidler, ethylen og dichlorid.

Hvad betyder biobaseret? 
Ifølge Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) er et biobaseret produkt et, som "helt eller delvist er fremstillet af biomasse", f.eks. planter. 
MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker og deres PE-poser er fremstillet af en blanding af PLA (polymælksyre), et biobaseret materiale, og PBAT 
(polybutylenadipatterephthalat).

Hvordan er MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker fremstillet? 
MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker er skåret og forseglet med brug af elektricitet uden brug af vand og har lavere energibehov end i 
traditionel fremstilling af handsker. Anlægget, der fremstiller handskerne, bruger 100 % grøn energi og er placeret lokalt i Portugal, hvilket reducerer 
transporttiden.

Hvordan bør MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker og PE-poser kasseres efter brug? 
MICROFLEX® 31-103 handsker og deres PE-poser er certificeret til industriel kompostering. Både handskerne og PE-poserne er designet til at indgå i 
samme kompoststrømme som madaffald og andet organisk materiale, der er beregnet til industrielle komposteringsanlæg, som er let tilgængelige rundt 
omkring i Europa.

Hvilke betingelser udløser bionedbrydning i industriel kompostering? 
Kompostering kræver en kombination af varme, luftfugtighed og mikroorganismer for at muliggøre bionedbrydning til kompost. I industrielle 
komposteringsanlæg fremskyndes denne proces ved at knuse ubehandlet affald og overvåge komposteringsprocessen nøje, mens den gennemgår en 
række trin, der er designet til at sikre bionedbrydning.

Hvad er der tilbage efter kompostering af MICROFLEX® 31-103 handsker og PE-poser? 
MICROFLEX® 31-103 handsker og PE-poser er designet til at blive nedbrudt til kompost i industrielle komposteringsanlæg. I den internationale standard 
for kompost, EN 13432, sikres det, at den endelige kompost, der laves af certificerede komposterbare materialer, som f.eks. MICROFLEX® 31-103 handsker 
og PE-poser, sikkert kan bruges til kultivering af jord. Overholdelse af EN 13432 kræver test af komplet bionedbrydning og sikring af, at hverken toksiner 
eller tungmetaller findes i den færdige kompost.

Kan MICROFLEX® 31-103 handsker og PE-poser komposteres på andre måder? 
MICROFLEX® 31-103 handsker og PE-poser er beregnet til industrielle komposteringsanlæg. De er ikke beregnet til genbrug, hjemmekompostering eller 
bortskaffelse i deponeringsanlæg eller i havmiljøer.

Kan MICROFLEX® 31-103 komposterbare handsker og PE-poser genanvendes? 
MICROFLEX® 31-103 handsker og PE-poser er ikke beregnet til at blive genanvendt og vil kontaminere genanvendelsesstrømme til almindelig plast. 

Kan almindelig plast komposteres? 
Nej. De mest almindelige former for plast, såsom TPE, PE og vinyl/PVC, som er almindeligt anvendt til fremstilling af alternative handsker, kan ikke 
komposteres.


