
Onze levenscyclusbenadering  
voor duurzaamheid

Wij streven ernaar om minder grondstoffen  
te gebruiken, zodat er meer voor de  

toekomst overblijft.
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Productontwikkeling
Wij ontwikkelen producten die het 

verbruik gedurende de hele levenscyclus 
verminderen.

Gebruik
Onze sterk presterende producten en  
systemen zijn erop gericht om klanten  
te helpen hun gebruik te verminderen.
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Productie

Wij investeren in nieuwe technologie om 
het gebruik van natuurlijke bronnen en 

productieafval te verminderen.
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Transport

Wij blijven efficiëntere manieren ontwikkelen 
voor het verpakken, opslaan en transporteren 

van onze producten om de invloed van hun 
distributie te beperken.
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Grondstoffen

Wij verplichten onszelf tot een 
verantwoordelijk gebruik van grondstoffen en 
verzekeren de duurzaamheid van de vezels die 

we gebruiken.
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Uiteindelijke afvalverwerking
Innovatieve producten in combinatie met 
betrouwbare uitgifte betekent dat u kunt 

beperken wat er wordt gebruikt, verspild en 
weggegooid.

www.kcpreducetoday.com
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Gebruik
•  SCOTT®  Xtra Handdoeken verminderen 

de hoeveelheid vezels die nodig is om de 
handen te drogen en daarmee daalt de 
weggegooide hoeveelheid “droge” vezel 
met 28%.

•  Vergeleken met gewone vloeibare zeep 
levert onze nieuwe schuimzeep tweemaal 
zoveel handwasbeurten per liter.

•  WYPALL* L Poetsdoeken zijn tweemaal 
zo absorberend als andere LDC 
(lichtgedroogde crèpe) poetsdoeken. Dit 
betekent dat u 15% minder gebruikt om 
dezelfde taak uit te voeren.
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Productie 
•  In 2008 hebben wij 1,3 miljoen m3 

water bespaard, wat gelijk is aan 520 
Olympische zwembaden.4

•  Onze Europese fabrieken zijn ISO 14001 en 
FSC gecertificeerd.

•  Het verwarmen van onze fabriek in 
Koblenz, Duitsland, wordt bereikt door 
het recyclen van de afvalwarmte die de 
fabriek genereert.

•  Wij hebben 1,2 miljoen ton afval 
hergebruikt in 2008 - dit is gelijk  
aan het afval dat geproduceerd  
wordt door 2,3 miljoen 
Europeanen in een jaar4.
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Transport
•  SCOTT®  Rolhanddoeken5 zijn 

gecomprimeerd, zodat er 50% meer in 
een doos past, er meer dozen in onze 
vrachtwagens kunnen worden geladen 
en er minder vrachtwagens de weg op 
hoeven.

•  Innovatief verpakkingsontwerp betekent 
dat we 2.000 KLEENGUARD* G10 Arctic 
Blue Handschoenen in elke doos kunnen 
verpakken, in plaats van de standaard 
1.000. Het resultaat is dat u het aantal 
benodigde leveringen tot 50% kunt 
verminderen.

•  Wij hebben 2.500 vrachtwagens van de 
weg gehaald dankzij de spoorlijn die 
we hebben hersteld naar onze fabriek in 
Koblenz, Duitsland.
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Grondstoffen
•  Wij streven ernaar dat onze grondstoffen 

duurzaam geproduceerd en 
verantwoordelijk gebruikt worden:

  -  100% van onze houtpulpleveranciers is 
gecertificeerd.2

  -  Onze papierproducten bestaan uit 
gemiddeld 80% gerecyclede vezels.3

•  Wij zijn lid van FSC International 
en nemen daardoor deel aan het 
controleproces voor de ontwikkeling van 
nieuwe FSC normen en beleidslijnen.

•  Ons AIRFLEX* Materiaal met unieke 
UCTAD technologie vermindert het 
vezelverbruik met 15% in vergelijking 
met standaard 
materiaal.
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Definitieve 
afvalverwerking
•  Onze Roll Control Dispenser in combinatie 

met onze WYPALL* L20 Poetsdoeken, 
helpt u dankzij de doek-voor-doek uitgifte 
te besparen op het verbruik (tot wel 
20%!). Met als resultaat: minder afval.

•  WYPALL* X Poetsdoeken wegen 5 keer 
minder dan textiele doeken. Dat betekent 
minder afval en minder kosten voor 
afvalverwerking.

•  Ons Gevouwen Toilettissue systeem 
bespaart tot wel 40% tissue 
in vergelijking met een 
jumborol, zodat u minder 
gebruikt, minder verspilt en 
minder weggooit.
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Productontwikkeling
•  Ons ‘Design for Environment’ programma 

is gericht op duurzame innovatie, van 
ontwerp tot afvalverwerking.

•  Onze KIMTECH PURE* G3 & G5 
STERLING* Nitrile Cleanroom 
Handschoenen hebben beide 
productinnovatieprijzen gewonnen voor 
de reductie van verpakking 
en afval.1

Leidend in duurzaamheid
Wij hechten waarde aan Corporate Social Responsibility (CSR), de integratie van milieu-, sociale en economische 
overwegingen in dagelijkse bedrijfsbeslissingen.

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is 
Kimberly-Clark op de eerste plaats geëindigd 
in de categorie Persoonlijke Producten van 
de Dow Jones Sustainability World Indexes, 
die de leidende bedrijven op het gebied van 
duurzaamheid in de verschillende bedrijfstakken 
vaststellen. Slechts ongeveer 10% van de 2500 
grootste bedrijven in de wereld is gekwalificeerd 
om mee te doen.

Sinds 2001 heeft Kimberly-Clark meer dan 3,8 
miljoen euro gedoneerd aan Unicef. Hiermee 
heeft Unicef levensreddende middelen, 
gezondheidszorg en onderwijs kunnen bieden 
aan meer dan 350.000 kinderen in 24 landen.


