milieu
certificaat
Drukkerij Kempers bv verklaart dat het door haar geproduceerde drukwerk
duurzaam en milieuvriendelijk is vervaardigd volgens unieke onderstaande punten:
1. Drukken met full colour bio-inkt, Cradle to Cradle gecertificeerd - volledig gifvrij, makkelijk recyclebaar
2. Geen watergebruik in drukpersen - besparing tussen 10.000 en 25.000 liter per machine per jaar
3. Geen gebruik van isoprophylalcohol (IPA) - geen luchtemissie, gezonder werkklimaat
4. De uitstoot van CO2 is 80% minder dan bij conventionele drukpersen
5. Reinigen inktrollen met minder vluchtig K3 wasmiddel - minder luchtemissie, gezonder werkklimaat
6. Plaatproductie is Waterless-Computer-To-Plate in raster 70 - drukplaten worden chemievrij geproduceerd
7. Geen gebruik van ontwikkelaar en fixeer - geen afvoer van chemisch afval
8. Minder proefvellen bij aanvang druk, dus sneller op kleur - minder papierafval
9. Kleurkrachtiger afdrukken door ontbreken van vochtwerk - reducering inktverbruik
10. Gebruik poetsdoeken met 50% afgenomen - minder poetsdoeken naar wasserij
11. Geen gebruik van agressieve zuren of zilver bij drukplatenfabrikant - besparing energie
12. Drukplaten worden waar mogelijk hergebruikt - besparing aluminium
13. Altijd gebruik van FSC papier, waar mogelijk - verantwoord gebruik van bosbouwproducten
14. Drukken met bio-inkt op papier gemaakt van landbouwafval - Composteerbaar in ca. 8 weken
15. Sinds mei 2008 zijn wij FSC- gecertificeerd
16. Partner MVO Nederland - maatschappelijk verantwoord ondernemen
17. Sinds 2009 maken wij gebruik van groene stroom
18. In 2009 winnaar milieu-award IWPA (Int. Waterless Printing Association), Chicago USA
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Certificaat geldt niet voor digitaal drukwerk.
The butterfly mark is a registered trademark of the Waterless Printing Association and its world wide members.
We encourage print buyers to use this mark on any product produced by your waterless printers.
Waterless Printing Association: making a world of difference in quality, productivity and the environment

