
EMBALLAGE TIL ENGANGS-/
UNDERSØGELSESHANDSKER  

DELVIST FREMSTILLET AF 
GENANVENDT PAP

Emballagemærke
Ansell introducerer et nyt mærke på vores dispensere til engangs-/undersøgelseshandsker og vores udvendige 
transportkartoner. Seglet signalerer to vigtige ting:
1. Vores dispensere og kartoner er fremstillet med minimum 70 % genanvendt pap. 

Vi har sørget for emballage, der omfatter genanvendt pap som en del af vores 
forpligtende engagement til bæredygtighed. 

2. Efter brug kan vores dispensere og kartoner genanvendes. Vi bruger ikke yderligere 
emballagekomponenter, og vi undgår trykte brugsanvisninger, hvor det overhovedet 
er muligt. Vi opfordrer vores kunder til at holde fast i denne cyklus og lade 
emballagen indgå i deres lokale genanvendelsesstrøm igen efter brug. 

Hvad er genanvendt pap?
Pap er papirbaseret, men er stærkere, tykkere og mere stift 
end papir. Det fremstilles ved at omdanne fibermateriale 
til papirmasse, der derefter screenes og filtreres, så der kan 
fremstilles paplag. Gramvægten af pap vurderes i henhold 
til ISO 536-standarden.1  

Genanvendt pap er fremstillet med papirmasse fra 
genanvendt affaldspapir. Ansells emballage til engangs-/
undersøgelseshandsker består som minimum af 70 % 

Dette gælder for alle vores dispensere til engangs-/undersøgelseshandsker og transportkartoner, selv kartonerne 
uden emballagemærket med blot en enkelt undtagelse: MICROFLEX® 31-103 Komposterbare handsker, der er pakket 
i komposterbare PE-poser, hvor der opnås mere end 90 % bionedbrydelighed på mindre end 180 dage på industrielle 
komposteringsanlæg. 

GENANVENDELIG EMBALLAGE 
FREMSTILLET MED MINDST 70 % 
GENANVENDT PAP

Ansells dispensere til engangs-/
undersøgelseshandsker og udvendige 
transportkartoner er genanvendelige og fremstillet 
med mindst 70 % genanvendeligt pap. 

 1https://www.iso.org/standard/20674.html

genanvendt pap. Emballage fremstillet af 100 % 
genanvendt pap kan være svagere og have 
dårlige funktionelle egenskaber end emballage 
fremstillet med en kombination af genanvendt 
pap og jomfrufibermasse. Ved at tilsætte noget 
jomfrufibermasse til pappet har Ansells emballage 
til engangs-/undersøgelseshandsker den nødvendige 
styrke og stivhed til at kunne beskytte vores handsker 
og sikre, at de når frem i en god stand til de millioner af 
medarbejdere verden over, som bruger dem hver dag. 

Pulperen fungerer som 
en blender, der adskiller 
fibre i papirarkene 
fra hinanden, hvilket 
resulterer i slam. 
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Genanvendt papiraffald 
genvindes og blandes 
med vand i et stort kar 
kaldet en pulper.
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Slammet føres 
gennem en 
række sigter, 
hvor forurenende 
stoffer fjernes.
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Den pulp, der fås som 
resultat, presses gennem 
en række valser, som 
former massen til pap 
i flere lag og fjerner 
fugtindholdet.

5
Der tilsættes noget 
jomfrufibermasse 
for at øge styrken og 
stivheden.
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Derefter tørres og 
behandles pappet 
og rulles på cylindre 
klar til at blive lavet 
til emballage.
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Sådan fremstilles genanvendt pap
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Fordelene ved genanvendelse af papir
Ifølge miljøagenturet EPA (Environmental Protection Agency) er der følgende miljøfordele ved genanvendelse af papir2:

Reducerer affald til 
deponering. 

Reducerer udledninger 
af drivhusgasser og 
reducering af forbruget 
af energi og vand, der 
kræves til at fremstille nye 
papirprodukter.

Udvider fiber-forsyningen, 
hvilket bidrager til 
kulstofbinding, optagelse 
og lagring af atmosfærisk 
kulstof.

Ansell Protects
I Ansell er vi dybt engagerede i at beskytte de millioner af mennesker verden over, som har vores produkter på hver 
dag, og samtidig beskytte den planet, der er vores hjem. Bæredygtighed er i stadig større grad en integreret del af 
Ansells strategi. Gennem innovation og investeringer fortsætter vi med at sætte fart i indsatsen mod at føre vores 
branche over mod ansvarlige miljøstandarder.

1. Reduceret CO2-fodaftryk: Vi måler nøje vores udledninger af drivhusgasser og har sat os selv aggressive mål 
for reduktion af vores CO2-aftryk. Vi er i gang med at udarbejde en køreplan mod neutralitet, og vi overholder 
planen om ikke at have noget affald til deponering i 2023 på tværs af Ansells produktionsanlæg. 

2. Vandbeskyttelse: Vi reducerer vores afhængighed af direkte og indirekte indvinding af vand via omvendt 
osmose, vandbeskyttelse, opsamling af regnvand, genbrug af vand og optimering af vandeffektivitet i vores 
produktionsprocesser.

3. Grøn energi: Biomasse genererer 40 % af den varmeenergi, der skal bruges på Ansells produktionsanlæg. Vores 
anlæg i Thailand, Sri Lanka, Portugal og Litauen anvender grøn energi.

4. Produktforvaltning: Vi udfører livscyklusvurderinger på nøgleprodukter for at måle deres samlede 
miljøpåvirkning og udvikle vores strategier for produktforvaltning. Vi udvælger bæredygtige råmaterialer, 
hvor det er muligt, og vi introducerer biobaserede og nedbrydelige løsninger, fuldt understøttet af data og 
standarder. Ansells første komposterbare handske, MICROFLEX® 31-103, er fuldt testet og certificeret i henhold 
til EN 13432-standarden, hvor der opnås mere end 90 % bionedbrydning på under 180 dage på industrielle 
komposteringsanlæg. 

Klik her for at downloade vores rapport over bæredygtighed og få mere at vide om Ansells engagement for at få et 
bedre samfund, et bedre miljø og en bedre virksomhed. 
 2https://archive.epa.gov/wastes/conserve/materials/paper/web/html/index-2.html

Beskyttelse af mennesker i alle henseender.
Ansell har i mere end 125 år beskyttet mennesker, og vores ambitioner i dag er stærkere end nogensinde. Ved at sætte 
os selv ambitiøse mål om beskyttelse af vores miljø, søger vi at gå helt nye veje. Med øget bæredygtighed og endnu 
mere intelligente, endnu mere sammenhængende personlige værnemidler, bestræber vi os på at sikre medarbejdere og 
det miljø, vi lever i.
Hensynet til mennesker og planeten vejer tungest. Ansell.com




