
Knauf Insulation: Otwarcie zakładu
recyklingu w Belgii

Knauf Insulation toruje drogę do nowej usługi recyklingu dla branży
budowlanej i rozbiórkowej.

Firma oficjalnie otworzyła nowy zakład recyklingu szklanej wełny mineralnej o wartości 15 milionów
euro w Visé w Belgii.
W inauguracji wziął udział Olivier de Wasseige, dyrektor zarządzający Walloon Enterprise Network
(UWE), Belgia, który określił inwestycję jako kamień milowy w kierunku stworzenia prawdziwej
gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, który odpowiada za 35% odpadów w
Europie. We Francji każdego roku wytwarza się około 85 000 ton odpadów szklanej wełny mineralnej,
podczas gdy w Belgii i Holandii liczba ta wynosi około 30 000 ton, z czego 26 000 ton pochodzi z
rozbiórki.

Zero śmieci na wysypiskach do 2025
Zamiast składować na wysypisku lub spalać, nowy zakład przyjmie odpady i przekształci je w nową
szklaną wełnę mineralną w ramach nowej usługi Knauf Insulation znanej jako RESULATION — która,
jak sama nazwa wskazuje - stanowi nowe podejście do recyklingu materiałów izolacyjnych. Oprócz
tej nowej usługi, RESULATION będzie również przetwarzać ścinki produkcyjne z zakładu firmy
Knauf Insulation w Visé przy użyciu dedykowanej linii produkcyjnej i pieca w zakładzie.Dominique
Bossan, członek Komitetu Zarządzającego Knauf Group i szef Knauf Insulation Europe/Bliski
Wschód/Azja, powiedział: „Nowy obiekt jest ważnym krokiem w kierunku realizacji zobowiązania
Knauf Insulation do generowania zerowych odpadów na składowiska do 2025 roku w ramach działań
firmy Strategia zrównoważonego rozwoju dla lepszego świata. „Jednakże, oprócz demonstrowania, w
jaki sposób nasza firma mówi, jeśli chodzi o zapewnienie gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewnia
ona również klientom wydajną, skuteczną i kompleksową alternatywę dla składowania lub spalania.
„To jest dobre dla biznesu, dobre dla naszych klientów i wspaniałe dla planety”.

Zdjęcie w nagłówku (od lewej): Marc Bosmans (dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju grupy, Knauf
Insulation), Mark Leverton (dyrektor zarządzający Europa Zachodnia, Knauf Insulation), Viviane
Dessart (Bourgmestre of Visé, Belgia), Olivier de Wasseige (dyrektor zarządzający the Walloon
Enterprise Network (UWE), Belgia), David Ducarme (dyrektor operacyjny grupy, Knauf Insulation),
Olivier Douxchamps (kierownik zakładu Visé, Belgia, Knauf Insulation)

https://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/3823/link/knauf-insulation-sp-z-oo-warszawa
https://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/produkty/id/3823/link/knauf-insulation-sp-z-oo-warszawa
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