Pap

Indsamlet pap pr. år:
Ca. 700 ton

Hvad bliver pap til?
Pap består primært af lignin- og cellulosefibre, som kan genanvendes. Genanvendt pap bliver til nye
papkasser, bølgepap, æggebakker, ’rør’ i toiletruller eller andre papprodukter.
Hver gang fibrene fra pap genanvendes, bliver de kortere. Og efter at være genanvendt ca. syv gange er
fibrene blevet så korte, at de ikke længere kan genanvendes. Når fibrene er så korte, at de ikke kan
genanvendes mere, sendes pappet til energiudnyttelse på forbrændingsanlæg.

Hvad gør Reno Djurs?
Pap køres til et sorteringsanlæg i Århus. Her sorteres og balles pappet, før det sendes videre til papfabrikker
i Europa. På fabrikkerne opløses pappet i vand og laves til en pulp (masse). Klistermærker, metalklips, tape
og andre urenheder fjernes fra massen, så der kun er en ensartet fibermasse tilbage.
Den jævne fibermasse rulles ud i lange baner og behandles med bl.a. damp og tilsætningsstoffer. Når
massen er tør, er den blevet til ny pap.

Det er vigtigt at sortere pap, fordi …
… når pap fremstilles af genanvendt pap i stedet for af jomfruelige materialer, bruges der mindre vand,
kemikalier og træ. Der bruges fx fem gange mere vand, når man fremstiller ny pap ift. fremstilling af
genbrugspap.
Det er også dyrere at brænde pap end at genanvende det. Når pap sendes til genanvendelse, er det derfor
med til at holde affaldsgebyret på Djursland nede.

Vær opmærksom på, …
… at pap skal holdes tørt. Når pap bliver meget vådt, ødelægges fibrene, og så kan det ikke genanvendes.
Tape og klips i normale mængder kan godt håndteres på anlægget og behøver derfor ikke at blive fjernet,
inden pappet afleveres i papcontaineren. Til gengæld skal EPS (flamingo) fjernes fra papkassen.

Vidste du, …
… at hvis man er i tvivl om, hvad der er papir ift. pap/karton, er det bedst at aflevere affaldet i
papcontaineren. Papir skader nemlig ikke genanvendelsen af pap, men omvendt kan pap ødelægge
genanvendelsen af papir. Det skyldes, at fibrene i papir er længere og kan genanvendes til flere ting. Den
mulighed forringes, hvis der blandes pap (med kortere fibre) sammen med papiret.
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Pap

Ja tak!

Nej tak!

Bølgepap

Papir

Karton

Beskidt eller vådt pap *

Papkasser

Flamingo

Papplader

Plastfolie, både klar og farvet

Papæsker

Gavepapir

Skotøjsæsker

Papir fra fyrværkeri

Støbt pap, æggebakker og lignende

Gavebånd
Pizzabakker og andet pap, der har været i
direkte kontakt med afsmittende madvarer

Bemærkninger
* Pap er først for vådt til at blive genanvendt, når det er gennemvædet og kan vrides. Pap, der kun
er vådt på overfladen, kan godt genanvendes.

