
Bijlage: uitbreiding van de LCA, 19-10-2020. (Als aanvulling op de paragrafen 6.2.7 en 6.2.8) 

1. Gebruiksfase (Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue)
De analyse is uitgebreid met een cradle-to-grave (van wieg tot graf) benadering. Voor de gebruiksfase wordt 
aangenomen dat één vel papier gelijk staat aan één keer handen wassen. Voor het wassen van de handen 
hebben we een inschatting gemaakt van het gemiddelde waterverbruik. Daarnaast zijn we uit voorzorg 
uitgegaan van het gebruik van warm water voor het handen wassen. Dit resulteert in waterverbruik en in 
energie voor het verwarmen van het water.

Tabel A1: 

Gebruiksfase Referentie Bron Motivering

Water Kraanwater//[GLO] marktgroep voor kraanwater Ecoinvent 
3.5 

Gas Ecoinvent 
3.5 

Elektriciteit Ecoinvent 
3.5 

N.B. de gebruiksfase van papieren handdoekjes valt buiten de directe invloedsfeer van MTS Euro Products. 
Bovendien heeft het onderzoek niet tot doel een vergelijkend oordeel te vellen over de kwaliteit ten opzichte 
van andere manieren om de handen te drogen. 

2. Einde levensduur (Pure Cellulose, Save Plus en E-Tissue)
De analyse is uitgebreid met een cradle-to-grave benadering, om zo de ambitie van MTS Euro Products weer te 
geven betrokken te willen zijn bij de fase einde levensduur van zijn producten.

Productieafval wordt toegewezen aan de processtap waarin het afval ontstaat. Onderstaande afvalreferenties 
worden gebruikt voor het productieafval. Dit afval ontstaat in de verwerkingsstap waarin de moederrollen 
tissuepapier worden omgezet in een verpakking met 6 kleinere rollen (pakken). Het snijafval van het 
tissuepapier wordt hergebruikt voor papierproducten en valt daarom niet onder de categorie afval.

De fase einde levensduur wordt bereikt aan het einde van de gebruiksfase als het product wordt weggegooid.

In deze analyse zijn er twee verschillende paden. Het ‘traditionele’, dat van toepassing is op de producten Pure 
Cellulose en Save Plus en een circulair pad, dat van toepassing is op E-Tissue. 

Bij het traditionele pad wordt ervan uitgegaan dat een papieren handdoekje na gebruik wordt weggegooid en 
als afval wordt ingezameld. Dit afval gaat naar een afvalverwerkingsbedrijf waar het wordt verbrand. 

Het circulaire pad is specifiek voor MTS Euro Products. Hierbij worden de papieren handdoekjes na gebruik 
ingezameld door het bedrijf De Graaf Duurzaam en teruggestuurd naar Italië om te worden gerecycled in 
nieuwe E-Tissue producten. De plastic verpakking van het product wordt echter niet opnieuw gebruikt. Deze 
verpakking wordt daarom ook verbrand.

Tabel A2: Gebruikte afvalreferenties 
Afvalverwerking Referentie Bron Motivering

Ecoinvent 
3.5 
Ecoinvent 
3.5 
Ecoinvent 
3.5 
Ecoinvent 
3.5 

Een benadering uit voorzorg 
met de meest schadelijke 
manier voor warmte- 
productie op kleine schaal.

Een benadering uit voorzorg 
door wereldwijd toe te passen.

Warmte, centraal of op kleine schaal, aardgas//[Europa 
zonder Zwitserland] warmteproductie, aardgas, 
verwarmingsketel lage NOx niet-modulerend <100kW

Elektriciteit, laagspanning//[NL] markt voor elektriciteit, 
laagspanning

Kantoren en huishoudens 
gebruiken gewoonlijk 
laagspanning.

Polyethyleen 
[afvalverwerking]
Karton 
[afvalverwerking] 

Polyethyleen afval//[RoW] verwerking van polyethyleen 
afval, gemeentelijke verbrandingsoven 
Kartonafval//[RoW] verwerking van kartonafval, 
gemeentelijke verbrandingsoven 

Gemeentelijk afval 
[afvalverwerking]

Gemeentelijk vast afval//[RoW] verwerking van 
gemeentelijk vast afval, verbrandingsoven

Papierafval 
[afvalverwerking]

Grafisch papierafval//[RoW] verwerking van grafisch 
papierafval, gemeentelijke verbrandingsoven 

De slechtst denkbare optie 
voor afvalverwerking 
behorend bij het soort 
referentiemateriaal.



3. Resultaten van de gebruiksfase en fase einde levensduur

Hier worden de resultaten beschreven voor de gebruiksfase, het einde van de levensduur en het totaal voor de drie 
productlijnen. De eerste tabel geeft de resultaten per pak weer en de tweede de resultaten per kg product. 

De gebruiksfase heeft vergelijkbare resultaten per product. Het verschil komt voort uit het aantal vellen per rol. 

Voor einde levensduur is het verschil in aardopwarmingsvermogen (GWP in CO2-equivalenten) het meest opvallend.        
Dit heeft te maken met de veel langere transportroute van E-Tissue terug naar Italië, waar het opnieuw wordt verwerkt tot 
product. De korte transportroutes en de verbranding van de afvalstroom van Pure Cellulose en Save Plus zorgen ook voor 
CO2-uitstoot, maar dat is minder dan het transport van E-tissue. De circulaire aanpak van E-Tissue levert wel een 
waterbesparing op ten opzichte van de andere producten, omdat het verbrandingsproces water verbruikt (bijv. watergekoeld).

De totale tabel (cradle-to-grave) is niet drastisch veranderd na het toevoegen van de gebruiksfase en de fase einde levensduur. 
Pure Cellulose heeft een aanzienlijk grotere impact vanwege het gebruik en transport van nieuw materiaal. De verschillen 
tussen Save Plus en E-Tissue zijn voornamelijk terug te voeren op de langere transportroutes van E-Tissue.

Dit LCA-rapport stelt dat de levenscyclus van E-Tissue ten opzichte van Pure Cellulose per kilogram, de volgende effecten 
genereert: 

- 35% minder aardopwarmingsvermogen (CO2-e)
- 99% minder landverbruik
- 80% minder waterverbruik
- 55% minder humane toxiciteit

Tabel A3.1: Per pak 

De gebruiksfase is afhankelijk van het aantal vellen per pak. Dit aantal is gelijk voor Pure Cellulose en Save 
Plus, maar ligt hoger voor E-Tissue. 

GWP 
(kg CO2e) 

Landverbruik* 
 (m2a) 

Waterverbruik
(m3 water) 

Humane toxiciteit 
(kg 1,4DC) 

Gebruiksfase 
Pure Cellulose                0,4880                0,0226                0,0013                0,0197 
Save Plus                0,4880                0,0226                0,0013                0,0197 
E-tissue                0,5531                0,0256                0,0015                0,0223 

Einde levensduur 
Pure Cellulose                0,4578                0,0157                0,0102                0,2717 
Save Plus                0,3801                0,0124                0,0081                0,2148 
E-tissue                1,1995                0,0864                0,0016                0,2504 

Totaal cradle-to-grave 
Pure Cellulose              22,2051              45,4430                0,2482                1,9974 
Save Plus              10,7975                0,3939                0,2472                0,7226 
E-tissue              12,9146                0,5051                0,0456                0,8170 

*(stedelijk en landelijk)  

Tabel A3.2: Per Kilogram 

GWP 
(kg CO2e) 

Landverbruik* 
 (m2a) 

Waterverbruik
(m3 water) 

Humane toxiciteit 
(kg 1,4DC) 

Gebruiksfase 
Pure Cellulose                0,0760                0,0035                0,0002                0,0031 
Save Plus                0,0961                0,0044                0,0003                0,0039 
E-tissue                0,0957                0,0044                0,0003                0,0039 



Einde levensduur 
Pure Cellulose                0,0713                0,0024                0,0016                0,0423 
Save Plus                0,0748                0,0025                0,0016                0,0423 
E-tissue                0,2076                0,0150                0,0003                0,0433 

Totaal cradle-to-grave 
Pure Cellulose                3,4587                7,0783                0,0387                0,3111 
Save Plus                2,1261                0,0776                0,0487                0,1423 
E-tissue                2,2356                0,0874                0,0079                0,1414 

*(stedelijk en landelijk) 




