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GC3-seminarium i USA – rapport om de senaste trenderna
Vårt systerföretag Paxymer AB, representerat av VD Amit Paul,
är med i ett nätverk inom Green Chemistry tillsammans med
världsledande företag som bla Apple och Dow. Green Chemistry
är ett begrepp för kemikaliehantering och det förtydligas med
”development of alternative sustainable technologies”.
I våras höll nätverket ett rundabords-samtal där också Paul
Anastas, som grundade begreppet deltog, kring trender och
framtid inom sektorn. Där konstaterades att dagens kund
förväntar sig att alla seriösa företag alltid levererar
produkter och tjänster med hänsyn till miljön. Det är ett
stort ansvar vi företag har. Vad händer om vi inte levererar
hållbara lösningar? Hur stor negativ inverkan kommer det att
ha på våra varumärken/vår företagsimage? I dagens snabbt
föränderliga värld med IoT, AI och digitalisering har vi
företag inte råd att spela med vår image. De företag som
medvetet arbetar med Green Chemistry genom hela sin
leverantörskedja kommer att vara vinnare på världsmarknaden.
Dagens allmänhet tycker ofta att kemi och plast är negativt

laddade ord. Deltagarna på GC3 tycker annorlunda. De är
övertygade om att Green Chemistry och kunskap kring polymerer
ger lösningar för en framtid med hållbar utveckling.
Vi på PP Polymer och Paxymer är också övertygade. PP Polymer
har arbetat med hållbar utveckling inom polymerkemi sedan
1985. Vi har genom åren, medvetet och enträget, hjälpt våra
kunder att hålla sina kundlöften i detta avseende. Vi har
även, uthålligt och påläst, påverkat opinionen för en grön
kemi.
Green Chemist-länk
GC3-länk
Ann-Christin Paul inbjuden att föreläsa på Nordic Chemicals
Summit
I Göteborg den 12-13 september hålls ett seminarium om om
Innovativ och avancerad kemikaliehantering. Namnkunniga talare
från UNEP, ECHA, BASF och GC3 är keynote speakers. Säkrare
kemikalier är ett av första dagens huvudteman. Då kommer AnnChristin Paul, bla styrelseordförande i Paxymer AB, att tala
om Chemicals management in the supply chain – from compliance
to USP, a start up’s perspective och där lyfta fram vad som
driver kemikaliehanteringen och dess utmaningar, det komplexa
samspelet mellan standarder och lagstiftning och den
verklighet som varumärkesägare möter. Vi kommer även visa
framgångsfaktorer
för
gröna
samarbeten
inom
kemikaliehanteringen. Med Paxymer® som exempel grävs djupare i
vad som krävs för att vara bäst i klassen, hur man bygger ett
varumärke inom en industriell nisch och levererar värde genom
hela leverantörskedjan. Ann-Christin Paul är även inbjuden i
paneldiskussionen kring innovationer under dag två tillsammans
med företag som Lego, Elkem, Savroc och Organoclick.
Mer information och anmälan Nordic Chemicals Summit
Ford visar vägen till en hållbar framtid inom bilindustrin
Bambu kan konkurrera ut artificiella material påstår
materialingenjören Janet Jin vid Fords FoU-center i kinesiska
Nanjing. Bambu är ett otroligt starkt, flexibelt och förnybart

material. Om man kombinerar det med plast kan man få en ny
sorts komposit. Bambu klarar dessutom höga temperaturer. Bambu
växer supersnabbt – 2-5 år till full storlek jämfört med flera
tiotal år för andra träslag.
Ford undersöker fler hållbara materialalternativ till sina
bilar såsom återvunnen bomull, plastflaskor och bildäck,
liksom ris-skal, sojabaserat skum och vetestrå.
EU skärper gränsvärdena för bly i leksaker
I EU:s leksaksdirektiv finns tre olika gränsvärden kring bly i
leksaker. Från och med 28 oktober 2018 sänks värdena avsevärt.
Bly i torrt leksaksmaterial sänks från 13,5 milligram/kilo
till 2 mg/kg, i vätskor sänks det från 3,4 mg/kg till 0,5
mg/kg och i avskavt leksaksmaterial från 160 mg/kg till 23
mg/kg.
Värt att notera: I vårt laboratorium kan vi detektera och
verifiera eventuell förekomst av bly i material.
Källa: kemivärldenbiotech.se
Sommarledigt
Vi minskar vår bemanning från v 28 och stänger helt från den
17 juli. Vi öppnar åter första veckan i augusti och har full
bemanning igen från den 7 augusti. Helt stängt v 29-30.
Vi önskar alla våra läsare en riktigt skön o vilsam sommar!
Ann-Christin Paul, redaktör

