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– W Henklu chcemy wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego i promować rozwiązania w
zakresie opakowań przyjaznych środowisku. Dlatego udostępniamy bezpłatnie innym
firmom i organizacjom narzędzie do projektowania takich opakowań, które umożliwia m.in.
ocenę możliwości ich dalszego przetwarzania – mówi Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds.
odpowiedzialności społecznej, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej w firmie Henkel
Polska.
Wyzwania
Działając na rynku dóbr konsumpcyjnych na całym świecie, potrzebujemy odpowiedniej ilości
surowca pochodzącego z recyklingu, który spełnia wszystkie obowiązujące normy jakościowe.
Obecnie dostępność do niego jest jednak ograniczona, dlatego konieczne jest podjęcie wspólnych
działań przez wszystkich uczestników łańcucha wartości, a także rządy. Kluczowe jest zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury do recyklingu odpadów oraz stworzenie europejskiego rynku surowców
wtórnych. Te działania wymagają inwestycji w lokalną infrastrukturę oraz zmiany obowiązujących
przepisów.

Cele
Pod koniec 2018 r. wyznaczyliśmy sobie ambitne cele dotyczące opakowań przyjaznych środowisku,
które udało się nam już w pewnym stopniu zrealizować. Zobowiązaliśmy się, że do 2025 r. wszystkie
opakowania naszych produktów będą w pełni zdatne do recyklingu, ponownego użycia lub
kompostowania.
Co my robimy?
Stale zwiększamy udział materiałów z recyklingu w opakowaniach naszych produktów. Pod koniec
2018 r. opakowania naszych produktów dostępnych na rynku europejskim zawierały już około 10
proc. przetworzonego plastiku, podczas gdy nasz cel na 2025 r. to 35 proc. Dobrymi przykładami
realizacji tej strategii z naszego polskiego rynku są kosmetyki Nature Box, których opakowania
zawierają plastik pochodzący z recyklingu oraz produkty marek Pur, Clin, Silan czy Bref z serii Pro
Nature oferowane w butelkach PET w 100 proc. wykonanych z przetworzonego plastiku.
Od czego warto zacząć wdrażanie ekologicznych rozwiązań?
Osiągnięcie postępu w dziedzinie opakowań przyjaznych środowisku wymaga współpracy wszystkich
uczestników łańcucha wartości i jasno określonych strategii i celów. Producenci już na etapie
projektowania opakowań muszą brać pod uwagę możliwość ponownego wykorzystania i recyklingu
wybranych przez siebie materiałów.
Aby szybko i niezawodnie oceniać możliwości recyklingu nowych opakowań, Henkel korzysta ze
specjalnie opracowanego przez siebie oprogramowania EasyD4R, które bazuje na powszechnie
dostępnych i uznanych kryteriach, takich jak te opracowane przez Plastics Recyclers Europe.
Wykorzystujemy to oprogramowanie we własnych procesach R&D, ale także udostępniamy je
nieodpłatnie innym firmom i organizacjom. W ten sposób promujemy otwartą współpracę i
przyspieszamy wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego. Narzędzie EasyD4R dostępne jest tutaj.
Oprogramowanie to jest kluczowe w fazie tworzenia nowych opakowań, jak najbardziej przyjaznych
środowisku. EasyD4R sprawdza opakowanie pod kątem jego zdatności do przetworzenia, analizując
skład i proporcje wagowe konkretnych elementów, takich jak podstawowe surowce, rodzaj
zastosowanego zamknięcia, a także etykiety czy kolory. Narzędzie zapamiętuje informacje dotyczące
każdego z tych elementów, umożliwiając ich identyfikację podczas sortowania i odpowiednie
przetworzenie w trakcie recyklingu. Na podstawie zgromadzonych danych, oprogramowanie podaje
w procentach możliwość ponownego wykorzystania każdego opakowania i sygnalizuje, który z
projektów jest najbardziej przyjazny środowisku, a który wymaga jeszcze ulepszenia pod tym kątem.
„Jak być Eko” to cykl publikacji na temat tego, jakie działania na rzecz środowiska już prowadzą
firmy kosmetyczne oraz jakie wyzwania stoją jeszcze przed nimi w związku z europejskimi
przepisami wprowadzającymi obowiązek redukcji nieprzetwarzalnego plastiku, wykorzystywania do
produkcji opakowań materiałów pochodzących z recyklingu oraz właściwego zarządzania odpadami.
Piszcie do nas, jeśli chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami i pomóc innym w byciu eko.
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