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Milieu conformiteitsmerktekens

Onze logo’s – OK Biodegradable SOIL en
OK Biodegradable WATER – Wat betekenen ze?

OK BIODEGRADABLE SOIL
GECERTIFICEERDE PRODUCTEN

Toepassing:
De
OK
Biodegradable
SOIL
gecertificeerde producten
worden
voornamelijk
gebruikt in de land- en tuinbouw (b.v.: landbouwfolies,
bloempotten, …). Deze producten moeten niet
noodzakelijk snel verdwijnen, soms moeten ze één of
twee jaar meegaan, afhankelijk van hun functie.
Een goed voorbeeld van een toepassing van een OK
Biodegradable SOIL gecertificeerd product
is
mulchfolie: mulchfolie wordt op de grond aangebracht
en na gebruik kan het in de grond worden geploegd,
waar het op een natuurlijke manier zal verdwijnen
zonder het milieu op wat voor manier ook negatief te
beïnvloeden.

Einde van levensduur: Producten die zijn
gecertificeerd in het kader van OK Biodegradable
SOIL waarborgen biologische afbreekbaarheid in een
natuurlijke bodemomgeving. De grote meerwaarde
van
biologisch
afbreekbare
landen
tuinbouwproducten is dat ze worden gebruikt in een
natuurlijke omgeving en dat geen inspanning vereist
is om ze na gebruik te verwijderen aangezien
bewezen is dat ze ter plaatse biologisch afgebroken
worden en geen enkele negatieve invloed op het
milieu hebben.

OK BIODEGRADABLE WATER
GECERTIFICEERDE PRODUCTEN

Toepassing: Een OK Biodegradable WATER
gecertificeerde product kan elk product zijn dat
praktische voordelen heeft door biologische afbraak in
water.

Einde
van
levensduur:
Producten
die
gecertificeerd zijn in het kader van OK
Biodegradable WATER waarborgen biologische
afbraak in zoet water, en dragen zo aanzienlijk bij
tot de vermindering van afval in rivieren, meren of
elk ander zoet water. Merk op dat dit niet
automatisch biologische afbraak in zeewater
waarborgt.

Belangrijke opmerking : Aangezien zware metalen aan plaatselijke reglementeringen onderworpen zijn, moet
worden nagegaan of het niveau van zware metalen van het gecertificeerde product niet hoger is dan de
concentraties die toegelaten zijn in de regio waar het verkocht wordt.

Biologisch afbreekbaar



Composteerbaar ?

De termen “biologisch afbreekbaar” en “composteerbaar” worden vaak verward. Daarnaast zijn biologische
afbreekbaarheid en composteerbaarheid sterk afhankelijk van de omgeving waar een product wordt afgebroken.
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In de onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de verschillende termen in verband met
afbreekbaarheid en composteerbaarheid.

De agressiviteit van de omgeving heeft een invloed op de biologische afbreekbaarheid en de
composteerbaarheid.
Elke omgeving (compost, bodem, water, …) heeft verschillende temperaturen en micro-organismen, wat
verschillende snelheden van biologische afbraak tot gevolg heeft.
De temperatuur in een industriële
composteerinstallatie bijvoorbeeld is het hoogst, en daarom is deze omgeving het meest agressief ten aanzien
van biologisch afbreekbaar materiaal. De mate van agressiviteit van de verschillende soorten omgevingen is in
afnemende volgorde:
EEN INDUSTRIËLE COMPOSTEERINSTALLATIE > EEN COMPOSTVAT IN DE TUIN > DE GROND > ZOET WATER > ZEEWATER

Een voorbeeld : een kunststof die biologisch afbreekbaar is in een industriële composteerinstallatie (meest
agressieve omgeving) is daarom niet altijd biologisch afbreekbaar in water of de grond, of zelfs niet in een
composteervat thuis (omwille van de lagere temperaturen).
Niet alle biologisch afbreekbare producten zijn composteerbaar.
Een biologisch afbreekbaar product kan worden afgebroken door micro-organismen, maar dat betekent niet
noodzakelijk dat dit product kan worden omgezet in compost van goede kwaliteit. Een biologisch afbreekbaar
product moet aan twee vereisten voldoen om “composteerbaar” te zijn (volgens EN 13432):
 het mag het composteringsproces niet beïnvloeden (b.v. het proces vertragen omdat het product te dik is), en
 het mag geen afbreuk doen aan de compostkwaliteit (b.v. omdat het chemicaliën bevat die toxische effecten
hebben op planten).
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