Biologische afbreekbaarheid ProfiMax Eco Cleaning Capsules (ECC)
Daar ECC nieuw is voor de schoonmaakbranche en vragen of soms aannames kunnen
ontstaan over waarin de capsules afbreken volgt hier een gedetailleerde uitleg over de
Polyvinyl-alcohol film, (PVA) welke gebruikt wordt om de super concentraten zonder
contact met gebruikers te doseren. Ten eerste dient hierbij opgemerkt te worden dat er
diverse fabrikanten, soorten en kwaliteiten PVA zijn. Het zijn wetenschappelijk studies
gedaan die aantonen dat de capsules helemaal afbeken en dit feit is algemeen bekend in
de verpakkingsindustrie en onder wetenschappers bij Hogescholen en Univerciteiten. Zo
ook in Nederland bij de TU Wagenigen en de Saxion Hogescholen (Milieubewust
Verpakken) in Enschede is veel onderzoek hiernaar gedaan en is er veel kennis op dit
vlak. Onderstaande informatie berust dan ook grotendeels op hun publicaties en diende
als bron van onderstaande uitleg. Men verwijst hierbij ook naar het boek “Bioplastics” van
Christiaan Bolck,een aanrader voor nog meer verdieping hierin.
Wat zijn capsules op basis van polyvinyl-alchohol?
PVA (of PVOH in het Engles) is een zogenamde Bio-kunststof gebaseerd op polyvinyl
alcohol en laat geen enkele schadelijke resten na eenmaal in oplossing met water. De
eigenschappen zoals de oplosbaarheid in water, biologische afbreekbaarheid, milieu
verenigbaarheid, niet giftigheid, antistatisch, mechanische sterkte alsmede weerstand
tegen schuring, de transpantie, helderheid en hoge dichtheid aan gas, geuren en aroma’s
maken het bijzonder geschikt voor de toepassing van de specifiek hiervoor geproduceerde
super geconcentreerde schoonmaak capsules zoals in gebruik bij ECC alsmede hun doel
prestatie.
De verwerking vindt plaats in speciaal daarvoor samengetselde machines, die de capsules
op verantwoorde wijze dichten en bijdragen aan hun uiteindelijke sterkte om een druk van
van ca 15 kilo te kunnen weerstaand per capsule. De toepassing zoals geproduceerd
voor ECC is niet voor vaat- of wasmachine gebruik. Er vinden dan ook geen ophopingen
van biomassa of andere eventuele nadelige gevolgen plaats. De capsule valt na volledige
oplossing in flacon of emmer, geheel uiteen in water en Co2, zonder ook maar enige vorm
van microplastics achter te laten. Het unieke aan de ECC is dat de inhoud eveneens
eenvoudig biologisch afbreekbaar is en afgestemd op het type PVA, zodat deze niet
kunnen oplossen voordat ze voor hun uiteindelijke doel worden ingezet. Het is natuurlijk
belangrijk de capsules met droge handen te doseren en droog te bewaren daar de PVA
water aantrekt. In warm water lost de gebruikte PVA van ECC nog sneller op dan in koud
water. Het heeft dus een hoge waterdoorlatendheid en vormt een uitzonderlijke barriere
tegen andere dampen en gassen. De dichtheid is ca 1,25g/cm3. Door de oplosbaarheid is
het natuurlijk niet recyclebaar maar oplos-afbreekbaar, het vorkomt dus inzamel en
transportbewegingen alsmede reiniging, bewerking en sortering verbuikt slechts en fractie
aan grondstoffen (<1 gram) per capsule. Natuurlijk blijft ECC op lange termijn zoeken naar
een wateroplosbare film van herniewbare bron die helemaal geen Co2 meer achterlaat.
Op dit moment is dit echter al een geweldige sprong vooruit in vergelijking met de tonnen
aan onafbreekbare plastic wegwerpflessen, zakjes en containers die jaarlijks in de natuur
belanden en helemaal niet afbreekbaar zijn en slechts zeer miniem gerycycled worden.
Deze toepassing kan doaardoor bijdragen aan enorme vermindering van plastic zwerfafval
en microplastics en voorkomt onnodig vervoer van water. De PVA kan tenslotte door zo’n
55 verschillende micro organismen worden afgebroken.
Zie ook de appendix (Bron: C.A. Finch, welke een Internationaal expert is op dit gebied.)

Bijlage 2: Uitleg microbieel metabolisme van de PVA:

