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FAQ 

1. Vad är UHU stic ReNATURE för produkt? 
UHU stic ReNATURE är ett nytt limstift med en behållare gjord av växtbaserade råvaror. 58 procent av 

materialet består av bioplast. UHU har som målsättning att skydda miljön och vår världs resurser. 

2. Vad är det som är speciellt med UHU stic ReNATURE?  

UHU stic ReNATURE är resultatet av flera års forskning och utveckling. Kvalitet, funktionalitet och 

hållbarhet är tre nyckelord som är kompromisslösa för UHU. UHU stic ReNATURE har en behållare som 

är tillverkad av en stor andel bioplast. Det huvudsakliga materialet som används är polyeten från 

växtbaserade resurser ("bio PE"). Att ersätta fossila material med förnybara medel minskar utsläppen av 

växthusgaser och förbrukningen av fossila resurser. 

3. Vilka växtbaserade råvaror används för UHU stic ReNATURE? 

Behållaren till UHU stic ReNATURE innehåller cirka 58 procent växtbaserade råvaror i form av polyeten 

från sockerrör. Sockerrör anses vara den mest effektiva råvaran av alla jordbruksgrödor när det gäller 

avkastning och energianvändning. Odling och förädling sker i delstaten Sao Paulo i Brasilien. Genetiskt 

modifierade grödor används inte för tillverkning av UHU stic ReNATURE. 

4. Varför begränsas mängden förnybart material till 58 procent? 
Kvaliteten på produkter och förpackningar är en prioritet på UHU. Det är även viktigt att tillräckliga  

mängder råmaterial motsvarar en rimlig kostnad. De tillgängliga bioplasterna idag uppfyller ännu inte 

konsekvent UHU:s krav. Forskningsinsatser under senare år har däremot möjliggjort att råvaran är 

växtbaserad upp till 58 procent. För att ytterligare öka andelen förnybart material i sina produkter 

kontrollerar UHU regelbundet om användningen av växtbaserade råvaror uppfyller produktkraven. 

5. Vilka är fördelarna med att använda växtbaserade råvaror? 

Mer än 90 procent av all plast som produceras idag består av råolja, med en global årlig förbrukning som 

överstiger 250 miljoner ton1. Bioplaster är produkter som helt eller delvis är tillverkade av växtbaserade 

råvaror. Att ersätta fossil råvara med en växtbaserad motsvarighet minskar förbrukningen av fossila 

resurser och minskar koldioxidutsläppen avsevärt. 

6. Varför sparar UHU stic ReNATURE på fossila resurser och minskar CO2? 

Enorma mängder CO2 släpps ut i atmosfären när plast tillverkad av råolja bränns vid slutet av dess 

livslängd, vilket förvärrar växthuseffekten och utgör en risk för klimatet. Däremot frigör förbränning av 

100 procent biobaserade plastmaterial endast så mycket CO2 som lagrades i växten under dess tillväxt. 

UHU gav nyligen institutet, denkstatt, uppdraget att beräkna koldioxidavtrycket och förbrukningen av 

fossila resurser för UHU stic ReNATURE:s behållare, jämfört med konventionella plastförpackningar 

baserat på en livscykelbedömning i enlighet med DIN EN-ISO 14044. Minskningen av CO2-utsläpp 
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beräknades till 46 procent och förbrukningen av fossila resurser minskar enligt undersökningen med 48 

procent. UHU:s nya växtbaserade container bidrar således med att skydda klimatet och fossila resurser. 

7. Varför har UHU valt växtbaserade råvaror? 

Bioplaster är av central betydelse i EU-kommissionens Bioekonomistrategi 2020 eftersom de minskar 

klimatpåverkan, förbrukningen av fossila bränslen och har outnyttjad potential. Institut och organisationer 

på nationell nivå är överens om att användningen av växtbaserade råvaror är det enda långsiktiga 

alternativet till den nuvarande råoljebaserade ekonomin. Att använda förnybara resurser är ett sätt att 

uppnå en fullkomligt sluten ekonomi. Plastprodukter tillverkade av råolja kan återvinnas, men såväl 

ekonomiska som tekniska faktorer begränsar möjligheterna. UHU stöder återvinning, men en 

återvinningsbar produkt gjord av förnybara resurser är det primära målet. UHU arbetar också intensivt 

med att hitta de mest ekologiskt effektiva processerna för att göra produkter mer miljövänliga, och 

använder återvunnen kartong och blisterförpackningar där det är möjligt. 

8. Har den nya förpackningen någon inverkan på produktens prestanda? 

Den nya behållaren har ingen inverkan på limstiftets prestanda.  

9. Hur ska produkten kasseras efter användning: är den återvinningsbar?  

Töm behållaren och placera den i lämpligt avfallshanteringssystem enligt nationella eller lokala 

bestämmelser. Stiftet kan antingen återvinnas eller förbrännas. Förpackningar gjorda av kartong ska 

återvinnas som returpapper. Eftersom den nya behållaren, liksom den konventionella, till största delen är 

gjord av polyeten är den lätt att återvinna. Den nya UHU stic ReNATURE kan återvinnas som vanligt, 

eftersom bio PE har samma egenskaper som konventionell PE.  

10. Är den växtbaserade råvaran biologiskt nedbrytbar? 

Behållaren är inte biologiskt nedbrytbar eller komposterbar. Detta beror på att biologiskt nedbrytbara 

material har begränsad hållbarhet, och hållbarhet är ett grundläggande användarkrav för UHU-produkter. 

UHU:s forskning har visat att de uppfyller deras höga produktkrav bäst med avseende på hållbarhet och 

återvinningsbarhet med en behållare baserad på bio-PE. 

11. Varför används sockerrör för den växtbaserade komponenten i UHU stic 

ReNATURE? 

Etanol som härrör från brasilianskt sockerrör är utgångsmaterialet i produktionen av bio-PE. Det är en 

effektiv gröda att producera, med utmärkta miljöegenskaper. Brasilien har främjat sin utveckling i 

årtionden och har etablerat höga sociala och miljömässiga standarder för sockerrörsproduktion som 

också uppfyller motsvarande EU-standarder.  

12. Påverkar odlingen av sockerrör för UHU stic RENATURE regnskogen?  

Det finns inget som tyder på att odlingen av sockerrör påverkar regnskogen. Mer än 99 procent av de 

brasilianska sockerrörsplantagen ligger mer än 2000 km från Amazonas regnskog. På grund av 

omfattande statliga åtgärder är odlingsarealen begränsad till 7,5 procent av det brasilianska territoriet 

och odling av sockergrödor är förbjuden i större delen av landet. 

13. Påverkar odlingen av sockerrör för UHU stic ReNATURE odlingen av 

matgrödor? 

För odling av grödor som används för produktion av 1,2 miljoner ton bioplast 2011 krävdes 300 000 

hektar mark över hela världen. Detta representerar bara 0,006 procent av den globala potentialen på 
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cirka 5 miljarder hektar, enligt beräkningar gjorda av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 

och Institutet för bioplaster och biokompositer (IfBB). Samma år var efterfrågan på bioplast cirka 250 

miljoner ton. För att täcka den nuvarande globala efterfrågan på plast helt med bioplast skulle det krävas 

endast 1,5 procent av den tillgängliga jordbruksmarken. 

14. Vad gör UHU mer för att främja hållbar utveckling? 

Att agera på ett miljömedvetet och generationsöverskridande sätt är en inneboende del av UHU:s 

företagspolicy, där hållbarhet spelar en grundläggande roll. Miljömedvetenhet är kärnan i UHU:s 

verksamhet och åtgärder vidtas inom alla områden – från produktutveckling och produktionsprocesser till 

användning och kassering av konsumenter. UHU hittar ständigt sätt att skydda och förbättra villkoren för 

hälsan för sina anställda, miljön och för sina miljontals konsumenter världen över. Som ett exempel på 

denna strategi överträffar företagets insatser i produktionsprocessen lagkrav i de flesta fall. Dessutom är 

flertalet UHU-produkter redan lösningsmedelsfria och produktionen genererar knappt något avfall. UHU 

kommer att fortsätta lägga stort fokus på hållbarhet inom fyra områden – kvalitetsprodukter, innovativa 

förpackningar, ren fabrik och inspirerande människor. 

15. Vilka limegenskaper har UHU stic ReNATURE? 

Limmet är fritt från lösningsmedel och tillverkas av 98% naturliga ingredienser inkl. vatten. Det limmar 

papper, kartong, etiketter, foton, textilier och expanderad frigolit snabbt, starkt och hållbart. Limmet glider 

smidigt och är ekonomiskt att använda, samt är tvättbart. 


