
Vinnovabidrag för riskavfallsbehållare i OrganoClicks biokomposit
OrganoComp®
OrganoClick beviljas 1,4 miljoner kr stöd av Vinnova för att inleda pilotproduktion och ta fram en fullstor prototyp på en riskavfallsbehållare
tillverkad av OrganoClicks biokomposit OrganoComp®. Denna syftar till att ersätta de plastbaserade riskavfallsbehållare som används inom
framförallt vårdsektorn men även inom akademisk och industriell forskning.

Riskavfallsbehållare används för att ta hand om riskavfall som skickas på destruktion via förbränning. I Sverige används mellan 1,5-2 miljoner
riskavfallsbehållare per år. En viktig förutsättning för omställningen från fossilbaserade till biobaserade material är att produkterna är attraktiva för
slutkunderna ur ett helhetsperspektiv. Biobaserade produkter möter ofta utmaningen att de blir dyrare än motsvarande fossilbaserade produkter.
OrganoComp® baseras på svensk träfiberråvara vilket både blir ett miljömässigt attraktivt samt ett ekonomiskt intressant alternativ till oljebaserad plast.

Utvecklingen av riskavfallsbehållaren i OrganoComp® inleddes under 2016 i ett projekt tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Värmland och
Östfold fylke. Under 1,5 år utvecklades och testades materialet och dess egenskaper utifrån de krav som ställs på en riskavfallsbehållare. Produktdesign
och en liten prototyp togs fram tillsammans med en fokusgrupp bestående av olika intressenter som användare i vården och aktörer som sköter logistiken
och destruktionen av riskavfallet.

I denna avslutande del av projektet ska produktionsverktyg och en fullstor prototyp tas fram som kan certifieras för att därefter vara redo för produktion. Den
totala projektfinansiering från Vinnova är 1,4 miljoner kronor. Finansieringen kommer från VINNOVAs program Innovationsprojekt i företag. Projektet kommer
utföras under ca ett år med start i juni 2018. Målsättningen är att börja tillverka och leverera den nya riskavfallsbehållaren under 2019.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com
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Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter
baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®,
ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™
och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid
Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up
bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och
marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 13:50.


