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Förberedelser innan tryck
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Miljötänkandet börjar innan produktion
I vår hantering pressar vi våra leverantörer till att tänka miljömässigt.
Vi använder vattenbaserade färger då vi kan och försöker undvika 2 -komponent färger då det går.
Vi arbetar mot att under 2015 helt undvika tillsatsmedel i t ex. textilfärger och bindemedel i transfertryck.
 
Vi förvarar vår färg i förslutna kärl och använder endast den mängd färg som går åt.
Vi sparar även färger som blir över för framtida bruk så slipper vi onödigt spill.
 
I spolhallar använder vi separat avfallstank och samlar upp spill som tappas på förvaringskärl och går till
avfallshantering och stationer för kemiskt avfall.
I detta ingår att se till att alla kemikalier är sorterade.
 
Vi har även tillämpat en intern policy angående vårt användande av torkpapper, detta återanvänder vi så
gott vi kan.
 
Vi försöker påverka våra leverantörer av plastprodukter att undvika phtalater.
Detta är annars ett stort problem och orsakar cancer vid långvarig hantering.
(Både DEHP och DBP -phtalater).
 
Vi försöker återanvända förpackningsmaterial så ofta vi kan och även då det går försöker vi undvika att
packa om i transport förpackningar (Plastpåsar).
Vi packar om i miljövänliga plastpåsar som är miljömärkta (Återanvändbar plast).



Värt att tänka på...
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Vi kan alla göra så mycket med så lite...
Med digitaltryck minskar vi användandet av lösningsbaserade färger och de olika biprodukterna
som uppstår t ex. spillfärg, spolning och utsläpp.
 
Vi frångår de ingredienser i färger och lösningsmedel som framkallar allergi och bronkit för våra
anställda.
 
Digitaltryck frigör inga cancerogena ämnen som annars tas upp av kroppen via slemhinnor och vid
fysisk kontakt.
 
Traditionella tryckmetoder innebär ofta spill samt onödig åtgång av färgmängder vilket vi vill mot-
arbeta, därför försöker vi ofta få våra kunder att välja alternativa trycketoder.

... till att börja med:
Vi brukar rekomendera våra kunder att titta på de olika tryckmetoderna vi erbjuder.
Alla har dom en bra grund för både miljötänkande och att spara på alla inom industrin, vare sig det är i
tryckeriet här hemma eller i en fabrik någon annanstans i världen.

Vad vi gärna vill är att våra kunder tittar lite extra på är t ex. Digitaltryck och Sublimeringstryck.
Båda erbjuder bättre förutsättningar för oss alla som ska hantera produkterna, allt ifrån pruducent till
slutkund, alla kommer vi att stöta på vår egna branschs biprodukt.

Vems är ansvaret då?
Naturligtvis är det vi som är leverantörer av produkt och märkning som måste stå i första ledet för miljö-
tänkandet. Många av våra kunder är otroligt duktiga på miljöfrågor och därför måste även vi bli bättre.
Så, vi låter stafettpinnen gå över till er, våra kunder. Vi erbjuder en liten lösning med stora ambitioner.
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Var ska jag som kund börja då?
Börja med att ställa krav på din leverantör av produkter men även på ditt tryckeri.
Oftast går dessa två hand i hand och ni som kund har svårt att nå samtliga i leden av leverantörer.
Men att fråga efter leverantörens miljöpolicy är inte svårt. Många har certifikat som man gärna visar upp
och ofta har man även olika ISO -certifikat som borgar för en bra partner och leverantör, men oftast så är
dessa riktade mot företagen allt högre upp i leden av leverantörer. Tryckerierna är oftast inte de som har
dessa certifikat då man rent tekniskt har svårt för att bemöta kravens olika förutsättningar som inte allt
för sällan krockar med varandra.

Vi tryckare brukar ofta påpeka att en produkt må vara miljö-producerad men under produktens långa
resa har den transporterats över halva jordklotet, transporterats på långa sträckor på släp, packats om
i nya förpackningar med ny plast, nytt emballage, transporterats igen, hamnat på lager för att åter igen
transporteras och packas upp, produktmärkas på tryckeri, packas igen och slutligen transporteras igen.
Då räknar vi inte in alla lösningsmedel och spillfärger som varje gång och vid varje order måste till för att
märka på produktern. Kemikalier som ska ut i miljön igen.

Så väldigt “miljö” var ju inte processen om man tänker efter och den lilla produkten som noga planerats
och tillverkats i miljövänligt material får nu rätta sig i ledet över hur det egentligen går till.
Visst har det varit ett steg i miljötänkandet, absolut! Men det räcker inte och vi har tänkt om, inte bara en
gång utan flera. För vi som är “slutstation” dvs. tryckerierna, har alltid ögonen på oss då vi är sist i ledet.
Vi får alltid frågorna som ställs, men dom tar vi så gärna.

Nu har vi mål som vi gärna delar med er.
Vi svarar gärna på frågor och vi ser gärna att ni ställer krav på oss, vi är vana vid det och vi är er bästa vän
kring miljöfrågor. Även om vi inte sköter hela ledet från tillverkning till slutleverans har vi ändå stora
chanser att vara era ögon och öron. Vi ställer krav på våra leverantörer redan idag!

Många säger ditten, andra säger datten...

Miljötänkande
Vårt ansvar

Digitaltryck
och 

Sublimeringstryck
-Ett smartare

val!
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Miljöval - otrendigt?
En kraftigt nedåtgående trend? Jo, sä är det faktiskt.
Vad vi märkt som leverantör av tryck är den allt mer tynande förfrågan av miljöprodukter på marknaden.
Då menar vi inte produkter som t ex. vätskor eller rengöringsmedel, nej, utan produkter som är framtagna
specifikt för att märkas och säljas i syfte att exponera företag i reklam, marknadsföring och giveaway´s.

I många länder har man tagit det mycket längre och många länder som t ex. Indien, Pakistan, Bangladesh
har insett att man måste möta dom politiska frågorna angående dagens miljöfrågor.
Vi har en del att lära av dom, att med små medel försöka ändra och positivt förankra ett nytt tänkande.
Att samtidigt göra vinst i en annars dalande spiral som endast gagnar “nästa” bransch, ett steg fram, två
steg bak.

Visst har promotion marknaden varit översållad med miljöprodukter dom senaste åren, men vad har det
egentligen inneburit för hela ledet i processen? Inte mycket kan tänkas kanske? Det har alltid funnits ett
slags ansvar på tryckerier att alltid vara i spetsen för miljötänkande, att ständigt kunna bemöta alla krav
som ska ställas av köparen. Här har tryckerierna varit ledande och mycket av åtgärderna har legat på oss
att både lösa och finansiera. Många ser märknings industrin som en av dom största bovarna i branschen,
men är det så egentligen?

Många tryckerier erbjuder ett alternativ även om det trycktekniskt innebär en omställning för oss.
Att vidta försiktighet vid hantering av lösningsmedel och färg är vi bra på idag.
Men var har vi mer städat upp någonstans? Maskintillverkarna är ju inte dom som
direkt tittar på slutleden. Så det mesta handlar om att själv rent tekniskt ta fram
lösningar som ska vara effektiva och leverera kvalitét men även lönsamma.

Nu står vi här idag, vi har fått maskintillverkarna att lyssna, vi har även fått
påverka fabriker som tillverkar allt ifrån plast till tyg till fabriker som ska
producera våra giveaway´s. - Nu kör vi!

En nedåtgående trend

“Ert företags
miljömedvetenhet

är vår största
inspiration”
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