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MATERIALVAL
Än så länge är plast det material som är bäst 
lämpat för hygieniska rengöringsredskap. Våra 
rengöringsredskap är tillverkade av plastmaterial 
som uppfyller alla lagstadgade krav, ger bästa 
möjliga funktion och har långsiktig hållbarhet.  
De unika materialegenskaperna (bra temperatur-  
och kemikaliebeständighet) hos polypropen (PP)  
gör att vi föredrar att använda det till plastblocken  
i våra borstar och redskap för livsmedelshantering.

VAD ÄR ”GRÖN PLAST”?
Med ”grön plast” menar man ofta någon mer  
specifik typ av plast, exempelvis biobaserad, 
biologiskt nedbrytbar, återvunnen, regenererad 
eller återvinningsbar plast. Nedan försöker vi  
förklara skillnaden mellan de olika termerna.

Biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast 
Konventionell plast består av fossilbaserad olja.  
Med termen ”biobaserad plast” avses plast av 
material från förnybara källor. Exempel på förnybara 
källor är sockerrör, majs och cellulosa. Biobaserad 
plast kan också vara kompositmaterial, till exempel 
träfiber.

Med ”biologiskt nedbrytbar plast” menas plast 
som är framtagen för att brytas ned när den under 
specifika förhållanden utsätts för mikroorganismer. 
Biologiskt nedbrytbar plast består vanligen av 
förnybara råmaterial, mikroorganismer och petro-
kemikalier eller en kombinationer av dessa tre. 
Därför är biobaserade och biologiskt nedbrytbara 
material inte nödvändigtvis samma sak. Vissa 
typer av plast kan vara biologiskt nedbrytbara 
om nedbrytningen kan ske under specifika 

förhållanden. Plast som kallas biologiskt nedbrytbar 
eller komposterbar omfattas ännu inte av några 
aktuella standarder som säger att plasterna är 
lämpliga att kassera i utomhusmiljöer. Enligt 
Danish Plastic Federation bör man inte använda 
biologiskt nedbrytbar plast i förpackningar, eftersom 
de materialegenskaper som krävs för att uppnå 
nedbrytbarhet försämrar den återvunna plastens 
kvalitet.

Från 2021 har Vikan inte tillgång till livsmedels-
kompatibel biobaserad PP-plast med godtagbara 
egenskaper.

Återvunnen och regenererad plast
Begreppet ”återvunnen plast” kan omfatta s.k. 
konsument-avfall, det vill säga att plasten, efter att 
den har använts av konsumenten, har kasserats eller 
återvunnits. Vad begreppets officiella definition ska 
vara diskuteras ännu inom EU.

”Regenererad plast” kan vara avfall från olika skeden 
innan plasten har nått konsumenten, det vill säga 
exempelvis industriavfall från tillverkning av plastdelar. 
I Vikans fall kan begreppet omfatta överskottsplast 
från formsprutningsprocessen eller delar som 
kasseras när vi ger plasten olika färger.

Återvinningsbar plast
De flesta plaster kan återvinnas och benämns 
därmed som ”återvinningsbara”. Produkter av ett 
monomaterial, exempelvis PP och PE, är av naturliga 
skäl lättare att återvinna än produkter gjorda av 
flera olika material eftersom dessa måste separeras 
innan de  kan återvinnas.

F Ö R E TA G S A N S VA R

FAKTABLAD OM MATERIAL
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Vilka ”gröna” plastmaterial använder Vikan?
Transportsegmentet:
Plasten som används för rengöringsredskapen i 
vårt transportsegment måste uppfylla kraven enligt 
REACH1 men behöver inte vara godkända för 
livsmedelskontakt (teknisk kvalitet). Det innebär att  
vi kan använda återvunnen eller regenererad plast  
för transportsegmentets redskap, vilket vi gör idag.

Hygiensortimentet:
Materialen i hygiensortimentets rengöringsredskap 
omfattas av de mest strikta regelverk eftersom 
materialen kan komma i direkt eller indirekt kontakt 
med livsmedel. Därför måste materialen uppfylla 
kraven enligt FDA 21 CFR och EU-förordning 
10/2011, där migrationstestning är ett krav.

Vi följer utvecklingen noggrant och håller oss 
kontinuerligt uppdaterade om möjligheter att på ett 
säkert sätt använda återvunnen eller regenererad 
plast i hygienredskapen. Hittills sätter dock reglerna 
begränsningar för vilka alternativ som är möjliga, 
enligt följande:

1. Använda återvunnen postkonsument-plast
som har genomgått en dekontaminerings-
process godkänd av EFSA (Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet).
Det här är möjligt för produkter av
polyetentereftalat (PET, dvs. återvunna flaskor),
där minst 95 % av PET-materialet med säkerhet
är livsmedelskompatibelt. 2021 existerar ingen
EFSA-godkänd dekontamineringsprocess för
PP-plast.

2. Använda nyproducerad plast som funktionell 
barriär ovanpå återvunnen plast.
En funktionell barriär är ett materialskikt
som förhindrar att ämnen migrerar till 
livsmedelsprodukter. I engångsförpackningar 
används ofta en funktionell barriär av PET-plast, 
som har effektiva barriäregenskaper. PP har inte 
samma bevisade barriäregenskaper. Att lägga 
på ett PET-skikt på ett PP-block är inte ett 
alternativ på grund av de två materialens 
olikartade kemiska sammansättning.

3. Regenerera prekonsument-avfall (industriellt 
avfall som är livsmedelsgodkänd plast) i en 
fullt ut spårbar process.
Det här är ett alternativ för Vikan, om vi 
säkerställer att materialet i fråga har rätt 
egenskaper. Ett exempel är PP-avfall från 
formsprutningen av plastblocken i våra 
rengöringsredskap. Detta fungerar eftersom 
materialet genomgår mekanisk slipning på plats 
och sedan återförs till processen som 
regenererat material.

F Ö R E TA G S A N S VA R

1 Förordning (EG )1907/2006 och införda ändringar beträffande REACH (Registration Evaluation Authorisation and restriction of Chemicals).




