Brugt ROCKWOOL
bliver ny isolering

Affald bliver til isolering
Brugt ROCKWOOL isolering, gamle kaffekopper og knuste
håndvaske kan indsamles og genopstå som ny isolering
Mere end 30% af det affald, der produceres i Danmark,
kommer fra bygge- og anlægsprojekter. Derfor er det godt
for samfund, miljø og økonomi at satse på genanvendelse
af brugte byggematerialer. Og der er bred folkelig respekt
for de virksomheder, der går foran.
Et bæredygtigt samfund kommer ikke af sig selv
RGS Nordic og ROCKWOOL A/S, verdens førende producent
af stenuldsisolering, går foran i arbejdet med at genanvende
byggematerialer. Siden 2012 har RGS Nordic indsamlet og
bearbejdet brugt ROCKWOOL isolering, sanitet mm., så det
kan indgå i produktionen af ny ROCKWOOL isolering.
Alt dette kan grnbruges
• Brugt ROCKWOOL isolering og ROCKFON akustikplader.
RGS Nordic frasorterer isoleringstyper, som ikke kan
genanvendes
• Sanitet som gamle håndvaske, toiletter og badekar
• Fliser, klinker, kopper, tallerkener, krukker og vaser

Brugt ROCKWOOL isolering
og gamle håndvaske bliver
til ny isolering

Sådan fungerer samarbejdet
RGS Nordic modtager affaldet fra genbrugspladserne
rundt om i Danmark. Plastik, puds, murbindere, gips
og andet uønsket materiale sorteres fra. ROCKWOOL
isoleringen granuleres og sanitet/keramik knuses.
Alt kvalitetskontrolleres, inden det sendes til ROCKWOOL
fabrikken nord for Hobro, hvor det indgår i fremstillingen
af ny isolering. På den måde får vi en uendelig genanvend
elsescyklus.
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Cirkulær økonomi, når det er bedst
Samarbejdet med ROCKWOOL A/S er et eksempel på, hvordan
vi kan få den cirkulære økonomi til at rulle. Vores mål er
at fordoble mængden af genanvendt ROCKWOOL isolering
inden for det kommende år og på den måde styrke
bære-dygtigheden i byggesektoren.

Indsamlet materiale fra hele landet behandles på
RGS Nordics anlæg i Kolding, inden det sendes til
ROCKWOOL fabrikken nord for Hobro.

”It gives a unique position in the insulation market being
able to offer this recycling scheme to our customers and
we are proud of our contribution to circular economy.”
Berit Kjerulf, Environmental Manager ROCKWOOL Nordics

Hvad er dine muligheder?
Hvor stort er potentialet for genanvendelse i din virksomhed?
Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af mulighederne.
	
Ring 8877

9090
– eller skriv til kundeservice@rgsnordic.com
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