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Inleiding

Laminaten zijn vaak vanuit marketingwensen en/of functionele eisen ontstaan. 

Het heeft een mooie glans, een hoge stijfheid en is bestand tegen hogere tem-

peraturen. Ook geeft het in bepaalde gevallen de noodzakelijk barrière voor 

een langere houdbaarheid. Door de samenstelling van meerdere verschillen-

de materialen is het helaas niet goed te recyclen.
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Laminaten vervangen voor 100% recyclebare folie 

Voor een groot aantal verpakkingstoepassingen zien wij dat het laminaat di-

rect vervangen kan worden door een mono-PE variant die wel 100% recycle-

baar is. Een voorbeeld is de diepvriesverpakking voor bijvoorbeeld groente, 

vlees, vis, fruit en frites. Onze speciale (FFS) PE-folie met extra hoge stijfheid 

kan zorgen voor de gewenste stevigheid van de verpakking, zonder conces-

sies te doen voor de bescherming en houdbaarheid van het product. Inmid-

dels kunnen we deze folie ook leveren in een variant die zonder problemen en 

aanpassingen verwerkt kan worden op heatseal systemen. De folie kan ook 

worden uitgerust met een barrière voor zuurstof (OTR).

Recyclebare laminaten bestaande uit 2 soorten PE 

Daarnaast zijn we ook volop bezig met het ontwikkelen van reycleerbare lami-

naten (zonder gebruik van lijmen), waarbij we uitsluitend PE inzetten (ipv PET, 

OPP of OPA met PE). Deze bieden vooral mooie alternatieven voor bijvoor-

beeld standup pouches (stazakken) voor bijvoorbeeld soep en koffie. De uit-

daging om laminaten recyclebaar te maken zit hem in het creëren van mooie 

mono-PE alternatieven die ook het productieproces en het verdere verwer-

kingsproces bij de klant doorstaan. Uiteindelijk willen we zelfs voor de stazak-

ken een niet-gelamineerde PE-variant op de markt brengen.
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Europees Plastic Pact

Wat KIVO betreft is het ontwikkelen van recyclebare toepassingen essenti-

eel voor het verder verduurzamen van verpakkingen. Er zijn voorbeelden van 

laminaatverpakkingen waarvan het design zijn doel voorbij is geschoten. Een 

houdbaarheid van 2 jaar voor snoepwikkels met een omloopsnelheid van een 

paar maanden, of een over gedimensioneerde kwaliteit die vanuit esthetische 

eisen niet mag kreukelen geeft natuurlijk reden tot nadenken. Klanten zullen 

in specifieke gevallen toch bereid moeten zijn kleine concessies te doen op 

bijvoorbeeld de look en feel van het product. Uiteraard zullen we er gezamen-

lijk voor moeten waken dat de duurzamere verpakkingsdesigns niet ten koste 

gaan van food waste en verwerking (afval). KIVO gelooft dat er nog veel ruim-

te voor verbetering is en zet hier graag samen met u de schouders onder. Dat 

sluit ook mooi aan bij de ondertekening van het Europees Plastic Pact.

Mike Bakker 
Product Specialist

Heeft u vragen naar aanleiding van deze Whitepaper?

Graag sta ik voor u klaar om strategisch mee te denken over de 

verbetering van uw huidige foliegebruik en hoe het vervangen 

van laminaten door mono-PE kan helpen bij het behalen van 

uw bedrijfsdoelstellingen.


