Dessos designvision
kombinerar Cradle to
Cradle®, kreativitet och
funktionalitet. För våra
kunder betyder detta:
mattlösningar som gör
skillnad.

För ytterligare information,
vänligen kontakta oss på
+46 (0) 857 87 71 20
refinity@desso.com
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En framtid för använda mattor
Desso Take Back™

Tre hållbara steg

Sluta cirkeln

Du kan spela en viktig roll genom att vara
med i Dessos hållbara Take Back™-program.
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Innehåller mattan PVC? Om den
innehåller PVC, kan den inte återvinnas.
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Checklista:

Se vår checklista för att förbereda
Om du svarar ”ja” på alla frågor,

DESSO Take Back™-

Redo för bearbetning?

1 Förberedelse
den använda mattan för transport.
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Begagnad matta hämtas
inom 48 timmar

Återtagande DESSO Take Back™ är vårt återtagningssystem för alla typer av använd matta, förutom mattor som
innehåller PVC. I stället för att kastas på soptippar eller i smältugnar, återanvänder Desso mattan

3 Certifikat

Som en återvinningsgaranti enligt

som ett värdefullt råmaterial.
Separering

Refinity® är en innovativ separeringsteknik som gör det möjligt att separera garn och andra fibrer från

Återvinning

Efter ytterligare ett reningssteg, returneras PA 6-garnet (med erfordrad renhet) till garntillverkarna för

bäraren. Detta ger två huvudsakliga materialflöden som sedan kan återvinnas.

Cradle to Cradle -principerna, får
®

du DESSO Take Back™certifikatet för materialen.

tillverkning av nytt garn. Dagens bitumenbärare återvinns som ett värdefullt råmaterial för väg- och
takindustrin. Alla delar som inte kan återvinnas kommer att användas som sekundärt bränsle i
cementindustrin. Det polyolefinbaserade lagret i DESSO EcoBase®-bäraren är helt återvinningsbar i
Dessos tillverkningsprocess. DESSO Take Back™-programmet är del av den tekniska cykeln i vår
Cradle to Crade®-strategi.

DESSO Refinity® och DESSO Take Back™-programmet
är samfinansierat av europeiska unionen.

