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Achtergrond
De duurzaamheid van producten is een belangrijk onderwerp voor MTS Euro Products (MTS). Het bedrijf streeft 
ernaar ‘The clear and clean solution’ aan hun klanten te leveren. Aangezien zij zelf geen productiefaciliteiten hebben, 
werkt MTS nauw samen met zijn leveranciers om de milieutechnische en sociale effecten te verminderen. Om beter 
te kunnen begrijpen wat de milieu-impact van de papieren handdoekjes van MTS is, wilden ze de Levenscyclus-
impact van drie productlijnen inzichtelijk maken. MTS heeft Sustainalize gevraagd dit in kaart te brengen, een 
Levenscyclusanalyse (LCA) uit te voeren en hiervoor een tool te ontwikkelen die telkens geactualiseerd kan worden. 

Het doel van deze LCA-tool is om inzichtelijk te maken wat de belangrijkste effecten van de producten Pure 
Cellulose, Save Plus en E-Tissue zijn en deze informatie te gebruiken voor weloverwogen beslissingen bij de 
verkoop ervan. Deze samenvatting biedt inzicht in de toegepaste methodiek en in de vergelijkende resultaten van 
het LCA-onderzoek.

Berekening van de LCA 
Voor de LCA zijn drie soorten papieren handdoekjes geselecteerd die bestaan uit verschillende materialen. Het 
eerste product bestaat uit puur (nieuw) cellulosemateriaal (‘Pure Cellulose’). Het tweede product ‘Save Plus’ bestaat 
uit gerecycled materiaal van het eerstgenoemde product en van andere papierfabrieken. Het materiaal voor het 
derde product ‘E-Tissue’ is gelijk aan het als tweede genoemde product met toevoeging van een kleine hoeveelheid 
gerecycled kraftpapier. De drie producten zijn afkomstig van dezelfde leverancier, wat de basis vormt voor de 
vergelijking. In de analyse wordt uitgegaan van een cradle-to-gate (van wieg tot poort) benadering zonder 
inventarisatie van de fase einde levensduur en laat de gebruiksfase buiten beschouwing. Dit heeft te maken met de 
onzekerheidsfactor met betrekking tot zowel de gebruiksfase als de fase einde levensduur en de focus op het ten 
eerste verkrijgen van inzicht in de materiaal- en productie-impact. Dit rapport is opgesteld conform internationale 
standaarden voor een LCA: ISO 14040 and ISO 14044. 

Figuur 1 Vergelijking van de effecten per kg product 
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Inzicht in de belangrijkste effecten
De bovenstaande figuur geeft de resultaten weer voor de belangrijkste impactcategorieën van de papieren 
handdoekjes. Het product Pure Cellulose heeft het grootste effect op de humane toxiciteit, waterverbruik, 
gebruik van landbouwgrond en het aardopwarmingsvermogen. Al deze verhoogde effecten zijn hoofdzakelijk 
toe te schrijven aan het productieproces van het pure cellulosemateriaal uit zachthout in Chili.

Het aardopwarmingsvermogen in meer detail 
Vergelijkende analyse laat zien dat het aardopwarmingsvermogen (Global Warming Impact (GWP)) van Save 
Plus 40,8% lager ligt dan dat van Pure Cellulose. Voor E-Tissue ligt dit 41,7% lager dan de impact van Pure 
Cellulose, vanwege de lagere impact van het toegevoegde kraftpapier als materiaal. Onderstaand figuur 2 toont 
het GWP in kg CO2-e per kg product voor de geanalyseerde levenscyclus van het product. 

Voor Pure Cellulose heeft de productie van de grondstoffen verreweg de grootste impact op het milieu. Het is 
verantwoordelijk voor bijna 60% van de broeikasgasemissies. Het vermalen draagt daar nog eens voor bijna 25% 
aan bij. Dit betekent dat deze twee fases in de levenscyclus samen 85% van de impact op CO2-e veroorzaken. 
Voor Save Plus en E-Tissue komt de relatief grootste impact (meer dan 50%) voort uit het vermalen. Het 
materiaal draagt hier voor grofweg 25% aan bij, wat betekent dat deze twee fases in de levenscyclus ongeveer 
75% van de impact in CO2-e veroorzaken. 

Figuur 2: Het aardopwarmingsvermogen (GWP) in de levenscyclus van het product per kg

Volgende stappen 
Dit onderzoek biedt MTS en zijn leverancier belangrijke inzichten om de duurzaamheid van de 
producten verder te verbeteren. Dit helpt het bedrijf verbeteringsmaatregelen te nemen voor de 
belangrijkste onderdelen van de levenscyclus. Bovendien biedt het klanten inzichten die ze kunnen 
gebruiken ter ondersteuning van hun beslissing om te kiezen tussen de verschillende productlijnen.




