חדשות תדביק
ממשיכים לדחוף קדימה ולהיות ספק האריזות המוביל בישראל!

תדביק גאה להשיק

TADBIK GREEN RULES
לאריזה מקיימת

| שימוש בפלסטיק ממוחזר |
בשיעור של למעלה מ 20% -בייצור
כל האריזות שמאפשרות זאת
עד סוף שנת 2022

פיתוח אריזות
המותאמות למיחזור
לכל קטגוריות המוצרים
עד סוף שנת 2025

הפסקת השימוש
בחומר גלם על בסיס PVC
בכל מפעלי תדביק
עד סוף שנת 2022

| צמצום שטחי ההדפסה |
דיקוק האריזה והתאמת גודל
האריזה האופטימלי לנפח המוצר
לטובת צמצום חומרי האריזה והפחתת
נפח המוצרים לשינוע

באריזות המשלבות
מספר אלמנטים:
לדוגמא מדבקה ושרוול או אריזה גמישה
ומדבקה יעשה שימוש באותה משפחת
החומרים על מנת לאפשר מיחזור האריזה עד
סוף שנת 2025

קיימות בעולם האריזה הגמישה
עולם האריזה החל את מהפכת איכות הסביבה עם הגדרות החדשות של " ."RECYCLABLE READYזהו השלב הראשון בדרך לכלכלה
מעגלית – כלומר הפיכת אריזות רב-שכבתיות המורכבות משכבות מסוגים שונים לבעלי מבנה " "mono-materialאשר מתאימים למיחזור.
מיחזור – הוא פתרון המיטבי לטיפול בפסולת הפלסטיק ומצריך שינוי דרמטי
ברוב האריזות הגמישות אותם אנחנו פוגשים יום-יום במקררים ,בבית או על
מדפים ברשתות השיווק.
תדביק אריזות גמישות ערוכה לעמוד בתקנות והרגולציות של איכות
הסביבה עם החדשנות באריזות ,אשר מאפשרת התאמה ואף שיפור לעומת
המבנים המסורתיים הקיימים
אנו נמצאים בעולם של המחר עם אריזות המתאימות למיחזור אשר במקביל
מספקות מענה ראוי לרמת החסימות הגבוהה וגאים להציג את השקיות
המתמחזרות החדשות שלנו.
יתרונות השקיות המתמחזרות – אריזות "בר קיימא":

כל יום ,כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לעשות
משהו קטן כדי לשמור על סביבה יותר נקיה לדורות
הבאים .תדביק אריזות גמישות בחרה בדרך של
מהפך בעולם האריזות.

•  100%פוליאתילן/פוליפרופילן -שקיות  High Barrierעם חסמות מצוינת
ללחות ולגז המתאימות למוצרים יבשים ומוצרים שצריכים שמירה על הארומה,
לדוגמה :פסטה ,חטיפים ,אוכל לבעלי חיים
• מתאימות למוצרים הדורשים הלחמה בטמפרטורה נמוכה :תה ,קפה ,שוקו,
עוגיות ועוגות
• מתאימות לאריזה של מוצרי מזון טריים :גבינות ,דגים ונקניקים
• זיפר לנוחות המשתמש ושמירה על טריות המזון

קיימות בעיטור האריזה
עיטור האריזה משמש לרוב כאמצעי לשילוב מסרים שיווקים עם מידע אינפורמטיבי
אודות המוצר ומסייע למתג ,למשוך תשומת לב הצרכן ולבלוט על גבי המדף.
מדבקות ,שרוולים מתכווצים ותוויות  IMLמוגדרות כאריזה משנית ומשתלבות ע"ג
האריזה הראשונית כגון מדבקה על גביע ,שרוול על בקבוק ותווית  IMLעל מכסה.
בתדביק גליל אנחנו משקיעים מאמצים גדולים כדי לתמוך במגמות הקיימות
שיאפשרו למוצרינו מיחזור יעיל של האריזות ואנו שואפים מדי יום לייצר ולמסד
עוד ועוד מוצרים ותהליכי עבודה ידידותיים.

המגמות בהן אנו מתמקדים:
דיקוק חומרי האריזה הינו מהלך פשוט יחסית המאפשר צמצום בשימוש
בחומרי גלם .הדיקוק ניתן לביצוע ברוב המוצרים מדבקות ,תוויות IML
ושרוולים ללא פגיעה בנראות ובפונקציונליות של המוצר .גם הפחתה של
מיקרונים בודדים מעובי חומר הגלם גורמת לייצור חסכון משמעותי בחומרי
האריזה לטווח הארוך ובכך גם משפרת את יחס משקל המוצר לאריזה.

שימוש בחומרי גלם העשויים מחומר ממחוזר תומך בכלכלה
המעגלית ומפחיתה את השימוש בחומר בתולי ).(virgin material
כיום אנו עושים שימוש בחומרים המכילים בין  30%-100%חומר
ממוחזר ,אשר מבחינה פונקציונלית נותנים מענה זהה לחומרים
העשויים מחומר בתולי.

מדבקות שאנו מציעים כיום:
• מדבקות מחומרים פלסטיים העשויים מ 100%-חומר ממוחזר
• מדבקות נייר שיכולות ללכת לאחר השימוש ועם האריזה לתהליך קומפוסט
• מדבקות שנשטפות מהאריזה ללא השארה של שאריות דבק ומאפשרות את מחזור האריזה ללא המדבקה

כמו-כן בתדביק מקפידים לעשות שימוש בניירות (Forest Stewardship Council) FSC
בשיעור של לפחות  80%בייצור המדבקות .ניירות אלו מיוצרים מעצים שנכרתים מיערות
שנטעו במיוחד לטובת שימושים אלו ובכך נמנעת פגיעה בסביבה הטבעית.

מיכלים ומכסים משולבים תוויות IML
הם מוצר ירוק בתחום הדקורציה ,במוצרינו :
• תוויות  - IML-Iתוויות פוליפרופילן
המשולבות בתהליך ההזרקה עם חומר
פוליפרופילן המוזרק לתוך תבנית ,בתהליך
זה מתקבל מוצר שעשוי כולו מפוליפרופילן
וניתן למיחזור בזרם הפוליפרופילן ללא צורך
בהפרדה
• תוויות  – IML-Bתוויות פוליפרופילן
המשולבות בתהליך הניפוח עם חומר
פוליאתילן /פוליפרופילן וניתנות למיחזור לפי
זרם המיכל ללא צורך בהפרדה.
הפחתים של חומר הגלם בתהליך ייצור
תוויות  IMLממוחזרים כולם ותורמים אף הם
להקטנת הזיהום הסביבתי

שרוולים :
אנו מציעים מגוון נרחב של פתרונות שעוזרים לתהליך
המיחזור:
• שרוולים עם פרפורציה שמאפשר הפרדה קלה בין השרוול
למיכל ע"י הצרכן לפני השלכת המיכל לפח המיחזור,
תהליך זה מותיר מיכל שניתן למיחזור ללא צורך בפעולה
נוספת
• שרוולי  PETהעשויים מ 30%-חומר ממוחזר
) (PCR- post consumer recycledהמפחיתים את
השימוש בחומר בתולי
• שרוולים העשויים מיריעות פוליאולפין מתכווץ
עם משקל סגולי נמוך מ 1-שבתהליך מיחזור
מיכלי  PETנקצצים יחד עם המיכל ולאחר
הצפה באמבט מים צפים על פני השטח
בעוד שחומר ה PET -של המיכלים שוקע
לתחתית האמבט ונאסף בנפרד

בקדמת הטכנולוגיה מערכות תומכות במגמת המיחזור
במרוצת השנים ולאור הקידמה ,הערים נהיות חכמות יותר באמצעות הכנסת טכנולוגיה
ואוטומציה לשם איסוף וניתוב נתונים ,ניהול נכון והקנית ערך מוסף לאזרח

RFID

כחלק מתהליך זה משתלב עולם ה (internet of things) IoT -המאפשר
לנהל ולבצע מעקב אחר כמעט כל חפץ .בהקשר זה ניתן להשתמש
בטכנולוגית  (radio frequency identiﬁcation) RFIDבתדרים גבוהים
) (UHFבכדי לבצע מעקב אחר פינוי פחי האשפה וכן בקרה על הפרדת
אשפה תקינה.
כאשר על פח האשפה מודבקת מדבקת ) RFIDמדבקה מיוחדת ועמידה ביותר,
המיוצרת בתדביק ומיועדת להישאר על הפח ולא ליפול ממנו לאורך שנים( ,ועל
משאיות פינוי האשפה מותקן קורא  – RFIDניתן להגיע למצב בו כל פח שמורם
ע"י משאית יכול להיקרא ולהזדהות חד ערכית תוך שליחת המידע לענן הכולל
את מיקום המשאית.
דבר זה מאפשר לעירייה לבצע מעקב הדוק ואוטומטי אחר איסוף הפחים ,ניהול
היסטורית האיסוף שלהם ,ובקרה שהמשאית הנכונה אספה את הפח הנכון
)הפרדה בין פחים שונים ובקרת תהליך ההפרדה והמיחזור(.

חברת תדביק הציבה לעצמה רף גבוה בכל הקשור לתחום הקיימות,
והנושא הוא חלק בלתי נפרד מתהליכי הפיתוח ,העיצוב והייצור של פתרונות
האריזה לתעשיות השונות בעולם.

כל פתרונות האריזה במקום אחד !

il.tadbik.com

