
Bica; sorte beholdere bliver Grønne 

Automatiseret coating af Bica® beholdere 

Vi bekymrer os om vores medarbejdere, vores miljømæssige fodaftryk og brugervenlighed. Derfor vil du se, 

at vi har ændret en smule på malingsstrukturen på Bica®-spandene fra 2022. 

• Mindre følsom for fingeraftryk/fedtede fingre 

• Undgår fuldstændigt at medarbejdere udsættes for malerdampe 

• Mindre spild af maling 

Pulver lakering: ISO 12944. Den universelt accepterede standard for korrosionsbeskyttelse af stål. 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (EU 1272/2008): Materiale i henhold til 

kriterierne for klassificeringen (i henhold til CLP-EU GHS, nr. 1272/2008) er ikke klassificeret som farligt. 

Kort transport; mindre Co²  

Ved at implementere LEAN i større skala minimerer vi transport af jernplader fra metalpladeleverandør til 

produktionsanlæg. 35 km for at være helt præcis. Ved at have begge i midten af vores kundesegment, 

Centraleuropa, får vi fordele som: 

• Kortere transport afstande 

• Kortere leveringstid 

• Lavere transportomkostninger 

Reduktion af fraklip i produktion 

Intet går til spilde, når vi fremstiller Bica® affaldsspande. Det er klart, at der er spild, når du skærer huller ud 

i metal. Dette affald bliver dog 100 % genanvendt til nyt metal. 

A breakdown of our 1,3 mm strong sheet metal composition. Heat Nr. 895739 

 

Genbrugsmetal kan blive anvendt i det omfang at overstående værdier opretholdes. 

Certificeringskrav til produktion: 

• ISO 9001: 2015 • ISO 14001: 2015 • OHSAS 18001: 2007 • RoHS 2011/65 / EU 

 

Vi tager med i det overordnede miljømæssige hensyn, at skraldespande fremstillet i denne kvalitet og 

tykkelse af stål har en langt længere levetid sammenlignet med tyndere metalaffaldsspande. 

- Med andre ord; at gøre det rigtige valg, sparer både tid, penge og råvarer for alle parter. 

                              

C Mn Si P S Al  N Nb  Ti V Mo  B Cu Cr

0,05 0,22 0,006 0,007 0,007 0,046 0,0036 0,001 0,001 0,001 0,003 0,0001 0,06 0,03



 

Følgende mål gælder for Carbi og vores leverandører 

• 1. Økonomisk stabile partnere. Må ikke være involveret i økonomisk kriminalitet. Skat skal betales i 

overensstemmelse gældende lovgivning, givet i ethvert givent engagementsland. Det er op til hver 

involveret regering at bruge skattepengene fair og klogt, men vi kan sikre, at der betales skat fra både Carbi 

og vores partnere. 

• 3. Gode medarbejderforhold og sundt arbejdsmiljø. Gælder fra bund til top i organiseringen af både Carbi 

og partnere. 

• 5, 8, 10. Børnearbejde må ikke finde sted. Alle medarbejdere hos Carbi eller vores leverandører må ikke 

være mindreårige og må ikke betales mindre end fastsat lokal mindsteløn. Ligestilling mellem køn og 

etnicitet er ligeledes et krav. 

• 9, 12 & 13. Produktion er baseret på bæredygtigt og miljømæssigt ansvar. Da vores teknologiske 

produktionshjælpemidler hele tiden bliver bedre, bliver produktionen også hele tiden bedre for både 

arbejdere og miljø. Kortest mulig infrastruktur og genanvendelse af alt metalaffald fra produktionen er her 

vigtige parametre. 

• 14, 15. Vi arbejder konstant på vores emballage. Det er bydende nødvendigt at sikre vores skraldespande 

til transport. Udskiftning af en skraldespand efter transportskade efterlader et langt større Co² aftryk end 

indpakning. Plastik har dog større indflydelse på naturen end karton. Derfor skifter vi til karton, hvor det 

giver mening og sigter efter PVC-fri indpakning. 

Disse punkter fra Verdensmålene er alle en del af vores CSR; Men hvorfor gør vi det... 

- Vi har ikke arvet Jorden af vores forfædre, vi låner den af vores børn 

 

 


