
Eco REvolutiE!
Eco NatuREl: dE NiEuwE gENERatiE 100% gEREcyclEd

papiER vERvaaRdigd uit kaRtoNNEN dRaNk- EN voEdsElvERpakkiNgEN.

HEt twEEdE lEvEN vaN dE kaRtoNNEN dRaNk- EN 
voEdsElvERpakkiNgEN

Door een mechanische behandeling zonder chemische hulpmiddelen, wordt het papier 
van de polyethyleen/aluminium samenstelling gescheiden zodat er twee grondstoffen 
ontstaan. Het papier wordt gerecycled in kwalitatieve hygiënische producten, terwijl de 
combinatie polyethyleen/aluminium als grondstof door andere industrietakken wordt 
verwerkt.

HET TWEEDE LEVEN VAN 
DE KARTONNEN DRANK EN 
VOEDSELVERPAKKINGEN

Door een mechanische 

behandeling, zonder chemische 

hulpmiddelen, wordt het papier 

van de polyethyleen/aluminium 

samenstelling gescheiden 

zodat de Lucart Group, een 

oorspronkelijke afvalstof omvormt 

in 2 grondstoffen. Het papier 

word gerecycleerd in kwalitatieve 

hygiënische producten, terwijl de 

combinatie polyethyleen/aluminium 

als grondstof door andere 

industrietakken wordt verwerkt.

Wij veranderen een afvalproduct 

in 2 nuttige grondstoffen.

U sorteert het afval, wij geven ze een tweede leven!

SORTEREN EN OPHALING VAN HET AFVAL

SORTEREN VAN DE DRANK EN 
VOEDSEL VERPAKKINGEN

SELECTIE

VERWERKING VERWERKING
DOOR ANDERE BEDRIJVEN

CELLULOSE VEZELS

ECO NATURAL 
LUCART

ALUMINIUM EN POLYETHYLEEN

SCHEIDING VAN DE MATERIALE IN DE PULPER

Gemiddeld bekomt men van 5 kartonnen drank en 
voedsel verpakkingen 1 rol toilet papier van 200 vellen 

=

BIJVOORBEELD: 
ECO KIT PRODUCTEN

Gemiddeld haalt men uit 5 kartonnen drank- en 
voedselverpakkingen 1 rol toilet papier van 200 vellen

e

sorteren en ophalinG van het afval

sorteren van de drank- en
voedselverpakkinGen

scheidinG van de materialen in de pulper

cellulose vezels aluminium en polyethyleen

Eco naturEl

duurzaam geproduceerd
hygiënepapier voor een 
gunstige prijs



De Eco Natural Lucart gamma ontstaat 

dankzij een innoverend productieproces die 

de cellulose vezels van gebruikte kartonnen 

voedsel en drank verpakkingen hergebruikt.

Gemiddeld bevat een kartonnen drank 

en voedsel verpakking 74% papier, 

22% polyethyleen en 4% aluminium 

die aan elkaar gelast worden.*

Deze samenstelling kan niet als geheel 

gerecycleerd worden: ofwel werd het 

verbrand of gestort.

BINNENSTE POLYETHYLEEN

POLYETHYLEEN

POLYETHYLEEN

BUITENSTE POLYETHYLEEN

ALUMINIUM FOLIE

BEDRUKT KARTON

TECHNOLOGIE
ECO
EEN GUNSTIGE INNOVATIE 
VOOR HET MILIEU

*Bron Alliance Carton Nature
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EEN guNstigE iNNovatiE 
vooR HEt miliEu
Gemiddeld bevat een kartonnen drank- en voedselverpakking 
74% papier, 22% polyethyleen en 4% aluminium die aan elkaar 
gelast worden.*
*Deze samenstelling kon in het verleden niet als geheel gerecycled worden: ofwel 
het werd verbrand of gestort.

gEREcyclEd mEt uitzoNdERlijkE 
pREstatiEs
Eco Naturel papier heeft dezelfde eigenschappen als producten van 
zuivere celstof:
• zeer stevig, ideaal voor allerhande toepassingen;
• grote en snelle absorptie voor een grondige droging;
• gemakkelijk te gebruiken;
• voor de prijs van gerecycled papier: de beste kwaliteit/prijs verhouding.

HavaNNa klEuR EEN gaRaNtiE vaN 
zuivERHEid
Hout, waarvan papier wordt gemaakt is niet wit. 
Het bleken vergt grote hoeveelheden water, energie en chemicaliën.

De Havanna kleur is de natuurlijke kleur van de cellulose vezel.

Eco Naturel garandeert U:
• een natuurlijke kleur;
• geen bleekmiddel;
• geen kleurstof;
• contact met voeding toegelaten;
• Ecolabel certificering.
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www.ecolabel.eu

Beter voor het milieu...

   ...beter voor u.

•	gebruikt	duurzame	vezels,
•	geringe	water-	en	
	 luchtverontreiniging,
•	geringe	uitstoot	van	broeikasgassen	
	 en	gering	elektriciteitsgebruik.


