Plastbranchens
indsats for en
bæredygtig
PVC-økonomi

I 1997 stiftede fem af de største danske plastproducenter et fælles selskab med
det ene formål at sørge for, at byggeriaffald af hård PVC kunne blive indsamlet
og genanvendt på en forsvarlig og bæredygtig måde.
Selskabet fik navnet WUPPI og fik til opgave at organisere indsamling og gen
anvendelse af udtjente byggematerialer fremstillet af PVC.
De fem selskaber bag WUPPI var Wavin, Uponor, Plastmo, Primo og Icopal. De
ønskede at vise, at det er muligt at anvende plastprodukter fremstillet af hård
PVC på en sådan måde, at den miljømæssige belastning ved både brug og pro
duktion af produkterne bliver så minimal som muligt.
I Danmark har vi desuden en affaldsbekendtgørelse, der klart og utvetydigt
siger, at udtjente produkter af PVC ikke må sendes til forbrænding eller
deponi. De skal med andre ord behandles ikke blot som affald, men
som en ressource. Det er WUPPIs opgave, som vi løser sammen
med bl.a. Marius Pedersen A/S. Vi indgår også i en større,
fælleseuropæisk indsats sammen med VinylPlus – den
samlede europæiske plastbranches indsamlings
ordning.
I denne brochure præsenterer vi WUPPIordningen, vores medlemmer og de
tanker, der ligger bag.

Sådan fungerer WUPPI ordningen
PVC er et fremragende plastmateriale. Det er stabilt, har en enorm holdbarhed og
kan bruges til masser af nyttige produkter. Moderne PVC er fremstillet alene af olie
og salt (NaCl) og har ydermere den meget store fordel, at hård PVC uden blødgører

PVC vaskes,
sorteres og
laves til nyt
granulat

kan renses, neddeles og bearbejdes til nyt råmateriale, som kan bruges i frem
stillingen af nye produkter.
I dag bruger vi PVC i byggeriet til bl.a. rør, tagplader, fittings,

Nye PVC
produkter
fremstilles

vinduesprofiler og dekorationsprofiler til hjemmet, bare for at
nævne nogle få produkttyper. De har alle det til fælles, at de
kan afleveres til genbrug og dermed indgå i en cirkulær
økonomi.
Den danske WUPPI-ordning sørger for, at hård
PVC bliver indsamlet på byggepladser, på
genbrugspladser og i visse tilfælde også
i selve produktionen.
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Genanvendelsen finder sted på

WUPPI er den danske
plastbranches fælles
genbrugsordning for
hård PVC
Som alt andet vi producerer og forbruger, kan plast være til skade og
til gavn på en og samme tid. Det gode ved PVC er, at det rent faktisk
kan genanvendes 100%. Det kræver blot, at vi gør det rigtigt og tænker os om – så kan PVC være en værdifuld ressource og en del af en
cirkulær økonomi til gavn for miljøet og for samfundsøkonomien.
WUPPI indsamler hård PVC i Danmark og sørger for, at materialet
bliver genanvendt i stedet for at blive brændt eller deponeret.
WUPPI er grundlagt af de fem danske plastproducenter Wavin,

www.fxa.dk

Uponor, Primo, Plastmo og Icopal.

