
• EPS er et miljøvenligt materiale som er 100% recirkulerbart. 
• EPS består af 98% luft og 2% polystyren. 
• Som fødevareemballage bidrager EPS til øget fødevare- 

sikkerhed og reduceret madspild, mens det som teknisk 
isolering reducerer energifrobrug og som emballage bidrager 
til beskyttelse af produkter ved håndtering og under transport.

• EPS som produkt er stærkt, trykfast, ekstremt holdbart over 
tid, rådner ikke og det afgiver ingen skadelige stoffer til  
hverken jord, luft eller vand. 

• Med sin isoleringsevne, hygiejne, kvalitet og miljøvenlighed 
er det ingen eksisterende produkter med tilsvarende gode 
egenskaber, som kan erstatte EPS som fødevareemballage.

• EPS vejer betydelig mindre end alternative emballagemateria-
ler som papir, træ eller metal. Brug af EPS til emballageformål 
bidrager derfor til færre vogntog på vejene, lavere CO2 udslip, 
lavere transportomkostninger, mindre madspild og bæredygtig 
madeksport.

• Produkterne har enestående lang holdbarhed og reducerer 
dermed behovet for udskiftning.

• Mindre ressourcekrævende at producere end andre materialer
Produktion af 1m3 EPS mod 1m3 bølgepap*: 
• Energiforbruget til EPS er 50% af energiforbruget til bølgepap
• Vandforbruget til EPS er 4% af vandforbruget til bølgepap 
• Luftforurening fra produktion af EPS er 1/3 sammenlignet med 

bølgepap

• Brugt EPS-emballage har en meget høj returgrad og genan-
vendes til alt fra byggeplader til blomsterkasser

• EPS er rentabelt at genindvinde. 130.000 ton EPS genindvin-
des i Europa hvert år, og det er stor efterspørsel på recirkule-
ret EPS. Brugt EPS har høj værdi.

• Det arbejdes aktivt med øge indsamling og genanvendelses-
graden af brugt EPS både fra fødevareproducenter og private 
husholdninger. Med velfungerende, etablerede genindvin-
dingsrutiner kan materialet i sin helhed indgå i produktionen 
af nye plastprodukter. 

• Jackon arbejder målrettet for at være en del af løsningen på den 
globale udfordring, som omhandler brug af plastprodukter.

• Vi har intensiveret vores arbejde og tilstedeværelse i relevante 
brancheforeninger. Dette gælder i det enkelte land, men vi del-
tager også i europæiske foreninger som f.eks. Plastics Europe, 
EUMEPS og EXIBA.  

• Kortlægning af produkter og emballering med tanke på bæredyg-
tighed, øget brug af recirkuleret materiale i produkterne og re-
duktion af udslip/svind fra produktion og håndtering af produkter.

• Installering af finmasket net i gårdene rundtom fabrikken, filter i 
afløb og forsvarlig sikring af produkter på udelager.
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Fordele for miljøet

EPS som produkt

*Kilde: “EPS and corrogated cardboard - A life cycle study”, 
InFo (Interdisziplinäre Forschungsgemeinschaft)

Fokus på miljø i produktionen
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100% RECIRKULERBART
EPS er yderst rentabelt at genanvende. 
130.000 ton EPS genindvindes i Europa hvert år, og mængden øges

LAV VÆGT
Let at håndtere og let at løfte. 
EPS til emballgeformål bidrager til færre vogntog på vejene, lavere CO2 
udslip, lavere transportomkostninger, mindre madsvind og bæredygtig 
madeksport

LANG LEVETID
Reducerer behov for udskiftning

VARME- OG KULDEISOLERENDE
Reduktion af energiforbrug i varme- og kølesystemer

STØDABSORBERENDE
Beskytter varer under transport og ved håndtering

FORMBAR
EPS kan støbes, skæres og formes

MODSTANDSDYGTIG FOR FUGT
Lavt fugtoptag, rådner ikke


