zonweringsdoeken gemaakt van planten

M + N PROJECTEN
ONTWIKKELDE EEN NIEUWE GENERATIE ZONWERINGSDOEKEN,
DIE DE HUIDIGE MATERIALEN VER ACHTER ZICH LATEN
REVOLUTION®
GEMAAKT VAN JAARLIJKS HERNIEUWBARE PLANTAARDIGE
GRONDSTOFFEN IN PLAATS VAN OLIE

HOE WORDT HET GEMAAKT?
REVOLUTION® WORDT GEMAAKT DOOR HET WINNEN VAN DE SUIKERS UIT
PLANTEN DIE ELK JAAR WORDEN GETEELD. DEZE SUIKERS WORDEN OMGEZET IN
DIT REVOLUTIONAIRE MATERIAAL, DAT VANDAAG DE DAG WORDT TOEGEPAST
VOOR DEZE ECOLOGISCH GEAVANCEERDE ZONWERINGSDOEKEN.

KAN EEN NIEUW ZONWERINGSDOEK
HET VERSCHIL MAKEN?
BIJ M + N PROJECTEN DENKEN WE VAN WEL! WIJ HEBBEN ONS TEN DOEL
GESTELD ZONWERINGSDOEKEN TE ONTWIKKELEN VAN DE HOOGSTE
KWALITEIT EN ONZE HUIDIGE DUURZAAMHEIDSEISEN TE OVERTREFFEN.

Technische accuratesse en marktinzicht in de behoeften en wensen van de cliënt hebben geleid tot de ontwikkeling
van een nieuwe generatie zonweringsdoeken gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Revolution® wordt niet
gemaakt van de standaard polyesters die voor conventionele zonweringsdoeken worden gebruikt, maar van Ingeo™,
een ingenieus nieuw materiaal dat voor 100% uit jaarlijks hernieuwbare plantaardige grondstoffen wordt gewonnen
in plaats van uit olie.
Revolution® presteert even goed als polyester doeken. Het is zeer stabiel en duurzaam. Tegelijkertijd zijn voor de
productie van de grondstoffen minder fossiele brandstoffen nodig en komen minder broeikasgassen vrij in vergelijking
met de traditionele polymeren die gebruikt worden voor synthetische vezels.

WAT IS HET VERSCHIL?
“WIST U DAT ALS U 25.000 VIERKANTE METER ZONWERINGSDOEK
GEMAAKT VAN POLYESTER OMZET IN HETZELFDE 170 GSM MATERIAAL
GEMAAKT VAN INGEO™-VEZEL, DE VOLGENDE BESPARINGEN OPLEVEREN:

CO² BESPARINGEN DIE GELIJK
ZIJN AAN:
»»

FOSSIELE BRANDSTOF
BESPARINGEN DIE GELIJK ZIJN AAN:

het afleggen van 55.941 kilometer in een nieuwe auto in
West-Europa

»»

het opslaan van koolstof door 2 hectare dennen of
sparren bos voor 1 jaar

»»

het verbranden van 3.837 liter benzine

»»

»»

het elektriciteitsverbruik per maand van 81 inwoners in West-Europa

het verbruik van 342 propaan cilinders die gebruik worden
voor thuisbarbecues

»»

het voeden van een 100 Watt gloeilamp voor 15 jaar

»»

het telen van 210 boom zaailingen voor 10 jaar

»»

27 vaten olie per jaar

Deze besparingen zijn schattingen, en gebaseerd op het “cradle to pellet” gedeelte van de levenscyclus.
Het ecologische profiel van Ingeo™ en de beschikbare gegevens over PET zijn hierbij van toepassing.
Uitgangspunt is dat alle PET in materiaal van 170 gram per vierkante meter wordt vervangen door
hetzelfde gewicht aan Ingeo™-vezel en er geen verandering optreedt in de ecologische voetafdruk die
samenhangt met de verwerking verderop in de productieketen van polymeer tot eindproduct.

»»

Revolution® is een innovatie op basis van 100% jaarlijks hernieuwbare plantaardige grondstoffen

»»

Revolution® heeft een uitstekende lichtechtheid

»»

Revolution® zonweringsdoeken zijn gecertificeerd door het STFI

»»

Revolution® is duurzaam en dimensionaal stabiel

»»

Revolution® voldoet aan de prestatienormen voor polyester

»»

Revolution® vergt minder fossiele brandstoffen van cradle tot korrel

»»

Revolution® veroorzaakt minder uitstoot van broeikasgassen bij de productie*

»»

Revolution® zonweringsmaterialen dragen bij tot een vermindering van de carbon footprint*

* Vergeleken met traditionele polymeren die worden gebruikt voor synthetische vezels

PLANTEN
100% jaarlijks hernieuwbare grondstoffen

TERUGWINNING

WETENSCHAP

Biedt veelvuldige End of Life
mogelijkheden

Plantensuikers omgezet in
Ingeo™ biopolymeer

PRODUCTIE

MILIEU

Ingeo™-vezel wordt gebruikt voor de
productie van garens en weefsels
voor zonweringsdoeken

Minder fossiele brandstof
nodig voor de productie

KLIMAAT
Minder uitstoot van broeikasgas
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INGEO™ BIOPOLYMER BEGINT MET
PLANTEN

FOTOSYNTHESE: DE MANIER WAAROP
DE NATUUR SUIKERS MAAKT

HET OMZETTEN VAN SUIKER IN PLASTIC

Ingeo™ biopolymers worden gemaakt van
planten. Dit Revolution® aire bioplastic is
opgebouwd uit lange ketens van polymelkzuur die zijn gemaakt uit natuurlijke
suikers.

>> Koolstofdioxide wordt opgenomen door
de plant.
>> Water wordt door de plant opgenomen
via de wortels.
>> Zonlicht is de energiebron die de plant
gebruikt om CO² en water om te zetten
in suiker.
>> Glucose (suiker) wordt door de plant
gebruikt als energiebron en wordt
opgeslagen in de vorm van zetmeel. Het
zetmeel is de grondstof voor Ingeo™
bioplastic.
>> Zuurstof komt vrij tijdens dit proces.

In een eerste stap wordt het zetmeel uit
de plant omgezet in suikers. Deze suikers
worden door middel van een fermentatie
proces (ook gebruikt voor het maken van
wijn en bier) omgezet in melkzuur. Dit
melkzuur wordt vervolgens aaneengeregen
tot lange ketens die we polymelkzuur
noemen. Het polymelkzuur is het bioplastic
(plastic gemaakt van biologische grondstoffen, oftewel planten). Dit bioplastic
wordt door NatureWorks Ingeo™ genoemd.
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INNOVATIES MET INGEO™

REVOLUTION® BIEDT DIVERSE RECYCLINGS OPTIES

Het Ingeo™ bioplastic wordt door onze
partners omgezet in een vezel. Vervolgens
spint men uit die vezels een garen waarmee de zonweringsdoeken (Revolution®)
geweven worden. Aansluitende bewerkingen
zorgen ervoor dat de doeken aan de hoge
kwaliteit standaards voldoen.

Na de gebruiksfase kunnen de zonweringsdoeken mechanisch gerecycled worden. Bij mechanische
recycling wordt het plastic opnieuw verwerkt tot plastic korrels die weer voor een nieuwe toepassing
gebruikt kunnen worden. Ook kunnen Revolution® producten verbrand worden met energie
terugwinning. Hierbij kan groene electriciteit of stoom worden geproduceerd, omdat de koolstof
in het materiaal afkomstig is uit hernieuwbare grondstoffen.
Als Revolution® op een stortplaats terecht komt dan zal het niet afbreken waardoor de
koolstof wordt opgeslagen in de stort en dus een positieve bijdrage levert aan de klimaatsverandering. De End of Life Option om Ingeo te composteren is mogelijk, maar voor de toepassing
Revolution® is deze mogelijkheid nog in onderzoek.Hetzelfde geldt voor de route die chemische
recycling wordt genoemd, waarbij het polymeer terug wordt afgebroken tot melkzuur.

Composting

Feedstock Recovery

Recycling

Incineration

Landfill

ENECO N.V. TE ROTTERDAM
Oppervlakte vvo
Aantal rolgordijnen (handbediend & elektrisch)
Oppervlakte Revolution®

30.000 m²
± 1.500 stuks
± 6.400 m²
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