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Ahlstrom-Munksjö lanserar sitt papper ParaFree™ Wax Alternative Papers, en ny generation eko-vänligt papper för livsmedelsförpackningar, som kommer
att förse snabbmatbranschen med en ny fiberbaserad lösning för att uppfylla livsmedelsmarknadens behov av hållbarhet.  

Som global leverantör av specialpappersprodukter, avsätter Ahlstrom-Munksjö omfattande resurser för att kontinuerligt genomföra hållbara initiativ.
Lanseringen av ParaFree™ Papers visar prov på Ahlstrom-Munksjös höga engagemangsnivå för att skapa miljövänliga produkter.  

– Ahlstrom-Munksjös ParaFree™ Wax Alternative Papers tillhandahåller signifikanta fördelar både när det gäller prestanda- och hållbarhetsperspektiv,
kommenterar Robyn Buss, VD för försäljnings- och marknadsavdelningen för North America Specialty Solutions. – ParaFree™ Papers ger våra kunder
speciellt utformade lösningar som gör slutprodukten bekymmersfri för miljön samt effektiv i deras applikationer, vilket innebär att de kan upprätthålla en
högpresterande produkt samtidigt som ökande regleringskrav på säkra livsmedelslösningar efterlevs.  

ParaFree™ Wax Alternative Papers erbjuder utmärkt vattenavvisning samt motståndskraft mot ett flertal oljor och kryddprodukter. Förutom att pappret är
tryckbart på båda sidor, har det en högre ljushet och mindre genomskinlighet i förhållande till traditionellt vaxpapper. Detta kommer att innebära att
synligheten för kundens varumärke stärks, både för bild och meddelande.  

Pappret ParaFree™ Papers finns tillgängligt med blekt fiber och dessutom med Ahlstrom-Munksjös trulyNatural®-fiber, och pappret är paraffinfritt. Få veta
mer genom att besöka HÄR.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Addie Teeters, Communications and Marketing Manager, 
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Mobil: +1 920 202 445 5114 
E-post: addie.teeters@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga
fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels-
och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska
fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka
EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.


