
WICONA först i Europa med isolersteg av återvunnen polyamid

Som första profilsystemleverantör i Europa använder WICONA återvunnen polyamid i sina isolersteg. Utan tilläggskostnad ingår
dessa innovativa isolersteg nu som standard i WICONAs systemprodukter. Med samma prestandaegenskaper som tidigare –
och till stor fördel för miljön.

WICONAs fönster- och dörrsystem innehåller isolersteg gjorda av 100 % återvunnen polyamid. Detta är ett steg i WICONAs kontinuerliga och
högt prioriterade miljö- och hållbarhetsarbete, vilket kommer att förbättra livscykelkostnaden för WICONAs produkter utan att kompromissa
med kvalitet eller prestanda, och utan tilläggskostnad. Det nyutvecklade materialet i isolersteget är kvalitetsmässigt likvärdigt med vanlig
polyamid 6.6, vilket gör att WICONAs höga produktkvalitet inte påverkas av materialbytet. Redan idag är materialet i 50 % av isolerstegen
utbytt till återvunnen polyamid.

Bytet till återvunnen polyamid reducerar förbrukningen av fossila resurser med 89 % jämfört med vanlig polyamid 6.6. Vattenförbrukningen
minskar med 32 % och CO2-utsläppen minskar med 84 % - vilket är likvärdigt med en årlig minskning av CO2-utsläpp på 12 000 ton.

Den högkvalitativa, återvunna polyamiden har bearbetats för att säkerställa att dess egenskaper är desamma som för ny polyamid, och
kvalitetskontroller genomförs för att säkerställa bibehållen kvalitet. WICONAs produktgarantier gäller fullt ut för det återvunna materialet, och
produkten är testad i enlighet med EN 14024 för att säkerställa att prestandan ligger på samma nivå som för isolersteg gjorda av ny polyamid.

Arkitekter och planerare kommer dra nytta av innovationen genom oberoende Environmental Product Declarations (EPD), som ger byggnaden
en miljöklassning för energieffektivitet och en livscykelkostnad. Detta gör WICONAs produkter optimala för projekt med krav på miljömärkning
såsom LEED eller BREEAM.

Johan Strand, ansvarig för WICONA i Norden, säger: “Vi använder redan idag återvunnen polyamid i cirka 50 % av våra isolersteg i fönster-
och dörrsystemen, och vi strävar efter att ersätta polyamiden i samtliga produkter till återvunnen polyamid allt eftersom mer högkvalitativt
återvunnet material blir tillgängligt. Detta är ytterligare ett bevis på vår marknadsledande och innovativa position inom hållbar utveckling för
fasadsystem.”

“De nya isolerstegen kommer ingå som standard i våra produkter utan tilläggskostnad. Detta innebär att de inte kommer behöver beställas
separat och processen skiljer sig inte heller när det gäller materialhantering eller logistik. Vi vill att våra kunder ska få tillgång till denna
banbrytande innovation fullt ut så snart som möjligt, så vi kan vara med och bidra till minimal miljöpåverkan.”
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