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Duurzame werking van onze producten is voor ons belangrijk en drijft ons bij de ontwikkeling van 
nieuwe producten. Naast voorkomen van afval is het hergebruik van verpakkingen een van de  
belangrijkste vormen van besparing van hulpbronnen. Voor hergebruik zijn echter middelen voor  
reiniging nodig, waarbij de besparing hierop weer een significant positief effect heeft op het milieu. 
Zo moeten productresten uit conventionele emmers worden verwijderd voordat ze kunnen worden  
hergebruikt, wat gevolgen heeft voor het milieu:

• (Drink)waterintensieve reiniging

• Afvalwaterverontreiniging door het uitwassen van productresten
 die chemische resten of microplastics kunnen bevatten

• Soms worden agressieve reinigingsmiddelen en 
  reinigingshulpmiddelen (spons, hogedrukreiniger, enz.) gebruikt

We hebben de S-LINER PEEL ontwikkeld met als doel om gebruikte emmers gemakkelijk te kunnen han-
teren voor schoon hergebruik. Productresten kunnen snel en eenvoudig worden verwijderd met de Peel-
folie aan de binnenkant, en snel zonder extra hulpmiddelen samen met de Peel-folie op de juiste manier 
worden afgevoerd. De binnenkant van de emmer is dan bijna weer net zo schoon als in de fabriektoes-
tand en kan dan weer voor een andere toepassing worden gebruikt.

Besparing van hulpbronnen op het hoogste niveau

Daar komt nu verandering in met de nieuwe S-LINER PEEL

Peel-lip voor eenvoudig verwijderen 
van de Peel-binnenfolie

Video

Video online bekijken: saier-web.de



De Peel-folie aan de binnenkant is als een tweede huid, waarbij wand- en bodemfolie aan elkaar zijn 
gelast en niet kunnen worden losgescheurd. De S-LINER PEEL kan eenvoudig uit de emmer worden 
verwijderd zonder resten achter te laten. De emmer is tegelijk 100% recyclebaar.

S-LINER PEEL: Hergebruik gemakkelijk gemaakt

SNEL EN EENVOUDIG REINIGEN VAN VERPAKKINGEN DANK-
ZIJ HET RESIDUVRIJ LOSLATEN VAN DE S-LINER PEEL. DE 
RESULTERENDE REINHEID VAN DE VERPAKKING KOMTON-
GEVEER OVEREEN MET DIE VAN STANDAARDVERPAKKIN-
GEN IN FABRIEKSTOESTAND. DE TOEPASSINGSGEBIEDEN 
VOOR HET HERGEBRUIK VAN DE VERPAKKING WORDEN 
DAARDOOR AANZIENLIJK UITGEBREID.
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*SAIER-enquête onder schildersbedrijven in Duitsland (12/2020)

S-LINER PEEL: Convenience-voordelen

Wilt ook u hulpbronnen besparen? We gaan graag met u in gesprek over het gebruik van de 
S-LINER PEEL in uw verpakking.

Makkelijk te reinigen 

Tijdsbesparing van ca. 3 min. per emmer van 15 l * 

Waterbesparing van ca. 7 l per emmer van 15 l *  

De emmers zijn herbruikbaar en recyclebaar

Ontziet hulpbronnen en milieu 

Schone binnenkant van de emmer, vergelijkbaar met de fabrieks-
toestand


