Persbericht

ECOVER lanceert baanbrekende verpakking
Malle, 29 september 2010. – Producent van ecologische schoonmaakmiddelen ECOVER zal nu
zondag op de Open Bedrijvendag aankondigen dat het hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) uit een
volledig hernieuwbare bron zal gebruiken in zijn verpakking van vloeibare producten. Zo verkleint
het bedrijf zijn ecologische voetafdruk nog meer.
Het materiaal wordt aangekocht van het eerste bedrijf ter wereld dat gecertificeerd “groen” polyethyleen
produceert, de in Brazilië gevestigde plastiekproducent Braskem. Dit bedrijf maakt in zijn processen gebruik van
ethanol, afgeleid van suikerriet, om ethyleen te produceren. Dat wordt vervolgens omgezet in polyethyleen –
het meest gebruikte plastiek ter wereld. Het polyethyleen op basis van suikerriet is tot 75 % efficiënter qua
broeikasgassen. ECOVER is het eerste schoonmaakmerk ter wereld dat dit nieuwe materiaal gebruikt, wat zijn
status als baanbrekend bedrijf opnieuw bevestigt.
De omschakeling door ECOVER zal een aanzienlijk effect hebben op de globale CO²-uitstoot van het
verpakkingsproces van het bedrijf. Vandaag vertegenwoordigt dat 45 % van de ecologische voetafdruk van een
ECOVER product. Bovendien gaat het bedrijf, om de best practicer over het gehele proces te waarborgen, elke
stap nauwkeurig controleren – van de plantage waar het suikerriet wordt geoogst tot en met het vervoer van de
HDPE-korrels naar de flessenfabrikant.
Daarnaast bestudeert ECOVER nog andere elementen om de impact van zijn verpakking op het milieu nog
verder te verminderen. Zo krijgen de flessen een nieuwe vorm om de hoeveelheid gebruikt materiaal te
verminderen. Ook zijn ze geschikt voor het Refill systeem van ECOVER. Waar mogelijk wordt gedeeltelijk
gerecycleerd materiaal gebruikt.
“Wij investeren voortdurend in de verbetering van onze producten en onze werkwijze. Elk afzonderlijk aspect
van onze business nemen we onder de loep om na te gaan waar we positieve veranderingen kunnen doorvoeren.
Onze verpakking maakt hiervan deel uit”, aldus Michaël Bremans, CEO van ECOVER. “De samenwerking met
Braskem om dit innovatieve nieuwe product te gebruiken zal een aanzienlijke positieve impact hebben op onze
CO²-uitstoot.”
Bernardo Gradin, CEO van Braskem, voegt er aan toe: “Een ecologisch beter alternatief vinden voor het vaakst
gebruikte plastiek is een mijlpaal voor ons. We zijn opgetogen het samen met ECOVER in de handel te brengen.
Deze omschakeling bevestigt hun niet aflatende engagement ten opzichte van duurzaamheid in elk aspect van
hun activiteiten. Hopelijk volgen andere bedrijven ECOVER daarin.”
ECOVER komt als eerste op de markt met de nieuwe verpakking in de loop van de komende maanden.
(Einde persbericht)
* * *

Over ECOVER
ECOVER, gevestigd in Malle, is een internationaal pioniersbedrijf dat al 30 jaar ecologische was- en
schoonmaakmiddelen produceert. ECOVER is daarnaast actief in de professionele schoonmaak en komt met haar
lijn van natuurcosmetica tegemoet aan de behoeften van persoonlijke en lichaamshygiëne. ECOVER ontwikkelt
in eigen labo ecologische producten die qua werking en gebruiksvriendelijkheid perfect vergelijkbaar zijn met
conventionele producten. Lang voor er sprake was van de huidige ecologische bewustwording, besefte ECOVER
dat duurzaamheid op lange termijn een noodzaak is. ECOVER is een bedrijf met ISO 14001-certificatie.
Over ECOVER
•

ECOVER is efficiënt – ECOVER wordt gedreven door de natuur om uiterst efficiënte en ecologische
schoonmaakproducten te creëren.

•

ECOVER is duurzaam – ECOVER gebruikt alleen duurzame plantaardige ingrediënten en mineralen. Alle
ingrediënten worden gekozen om te garanderen dat de producten van ECOVER zo efficiënt mogelijk zijn
terwijl ze een zo laag mogelijke toxiciteit hebben en zo snel en zo volledig mogelijk biologisch afbreekbaar
zijn.

•

ECOVER is baanbrekend – ECOVER streeft voortdurend naar de verbetering van zijn productgamma en
deed zeven jaar over de ontwikkeling van een nieuwe, ecologische surfactants voor gebruik in zijn
schoonmaakproducten voor harde oppervlakken. Deze nieuwe Eco-Surfactant betekent dat het gamma even
goed – zo niet beter – reinigt dan de grootste conventionele merken. De producten zijn gemaakt van
volledig hernieuwbare plantaardige ingrediënten en geproduceerd volgens een volledig biochemisch proces.

•

ECOVER is echt een ecologisch bedrijf – ECOVER werkt vanuit zijn ecologische fabrieken in België en
Frankrijk. De richtlijnen van het bedrijf voor milieucriteria, de selectie van ingrediënten en de
productieprocessen zijn veel strenger dan de EU-wetgeving vereist. ECOVER werd door het
Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) erkend om zijn uitstekende praktische prestaties voor de
bescherming en de verbetering van ons milieu.

•

Hergebruik, verminder, recycleer – De plastic flessen van ECOVER zijn gemaakt van polypropyleen en
polyethyleen en zijn 100% recycleerbaar. Doppen en flessen kunnen samen worden gerecycleerd. ECOVER
biedt een Refill systeem aan via natuurvoedingswinkels: minder transport, minder verpakking.

•

ECOVER: werken met water – Het partnership van ECOVER met WaterAid steunt een project in Ethiopië
dat duurzame en doorlopende toegang tot veilig water en opvoeding op het vlak van afvalverwerking en
hygiëne biedt. Voor meer informatie ga naar www.ecover.com/wateraid

Over BRASKEM
Braskem is de grootste producent van thermoplastische hars op het Amerikaanse continent. Met 29 vestigingen
verspreid over Brazilië en de Verenigde Staten produceert het bedrijf meer dan 15 miljoen ton thermoplastische
hars en andere petrochemische producten. Meer informatie over Braskem vindt u op www.braskem.com

Noot aan de redactie: voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
ECOVER, Effi Vandevoorde, tel. 03/309 25 00, e-mail: vandevoorde.effi@ecover.com
www.ecover.com

