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En bæredygtig effekt fra vores produkter er vigtig for os og driver os i udviklingen af nye 
produktinnovationer. Udover at undgå affald er genbrug af emballage en af de vigtigste former for 
besparelse af ressourcer. Til en genanvendelse kræves dog ressourcer til rengøring, og hvis man 
sparer på disse har det igen en betydeligt positiv indvirkning på miljøet. For eksempel skal rester af 
fyld fjernes før genanvendelse af almindelige spande, hvilket har konsekvenser på miljøsiden:

• (drikke-)vandintensiv rengøring

• Forurening af spildevand grundet udvaskning af produktrester
 der kan indeholde kemikalierester eller mikroplast

• under visse omstændigheder anvendes aggressive rengøringsmidler  
 og rengøringshjælpemidler (svamp, højtryksrenser, etc.)

Vi har udviklet S-LINER PEEL mens vi har bestræbt os på en ren genanvendelse af brugte spande via 
en enkel håndtering. Rester fra fyld kan udløses og bortskaffes korrekt, let og hurtigt uden yderligere 
hjælpemidler sammen med Peel-folien. Herefter er spanden næsten så ren indvendigt, som da den kom 
fra fabrikken, og kan bruges til yderligere anvendelser.

Ressourcebesparelse på højeste niveau

Det ændrer sig nu med den nye S-LINER PEEL

Peel-laske, så det er nemt at 
udløse den indvendige peel-folie

Video

Se videoen online: saier-web.de



Den indvendige peel-folie er som et ekstra hudlag, hvor væg- og bundfolien er sammensvejset uden 
fare for afrivninger. S-LINER PEEL kan udløses nemt og uden rester fra spanden. Spanden er desuden 
100 % genanvendelig og kan indgå i kredsløbet.

S-LINER PEEL: Når genbrug skal være nemt

HURTIG OG ENKEL RENGØRING AF BEHOLDERE VIA 
EN UDLØSNING AF S-LINER PEEL UDEN RESTER. DEN  
DERAF RESULTERENDE RENHED INDE I SPANDEN SVARER  
NÆSTEN TIL RENHEDEN PÅ STANDARDSPANDE FRA  
FABRIK. ANVENDELSESOMRÅDERNE FOR GENBRUG AF 
BEHOLDERNE UDVIDES SÅLEDES BETYDELIGT.
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* SAIER-spørgeundersøgelse blandt malervirksomheder i Tyskland (12/2020)

S-LINER PEEL: Convenience-fordele

Vil du også skåne ressourcerne? Vi glæder os til at tale med dig om anvendelsen af  
S-LINER PEEL i din emballage.

enkel rengøring

Tidsbesparelse på ca. 3 min. pr. 15 l spand *  

Vandbesparelse på ca. 7 l pr. 15 l spand *  

Spande kan genbruges og indgå i kredsløbet 

ressource- og miljøvenlig 

ren inderside i spanden som kan sammenlignes med  
fabrikstilstand


