Professionele textielreiniging;
Meer gemak, 100% kwaliteit,
2x beter voor het milieu dan thuiswassen!
Bron: TNO

Met de sterk opkomende vraag naar duurzame producten en diensten, is
professionele textielreiniging hét voorbeeld voor een milieuvriendelijke
en verantwoorde keuze. Professionele Textielreinigers anno 2011 leveren
top kwaliteit, verlengen daarmee tevens de levensduur van textiel en zijn
groener dan ooit!
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De stomerijen hebben vooral door erfenissen in het verleden, geen positief imago.
Pas in de 80-er jaren werden de overheid en de stomerijen zich bewust van de
milieurisico’s. Vanaf dat moment zijn er door beide partijen vele maatregelen
genomen om tot verbetering te komen. Nu, in 2011, is de professionele
textielreiniging een uiterst duurzame en kwaliteitsbewuste bedrijfstak.
Er is de afgelopen jaren een enorme vooruitgang geboekt;

Professionele Textielreiniging:
• Is 2 keer beter voor het milieu (TNO rapport 033.22333/01-03 dd 7 feb 2010);
• Zorgt voor een langere levensduur van het textiel;
• Werkt volgens de best practices in werkmethoden (E-Dryclean);
• Voldoet aan alle milieuwetgeving en méér;
• Zet maximaal milieuvriendelijke reinigingsmiddelen in.

Branchebeleid: Netex milieucertificering
Brancheorganisatie Netex heeft duurzaamheid al vele jaren hoog in het
vaandel staan en bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• Met Europese deskundigen werden veilige en duurzame
werkmethoden vastgelegd en gecertificeerd met E-Dryclean;
• Werd en wordt internationaal onderzoek ondersteund naar de
introductie van biologisch afbwreekbare reinigingsmiddelen;
• Is een maximale, bijna 100%, recycling van reinigingsmiddelen
gerealiseerd (cradle-to-cradle principe);
•In samenwerking met de overheid wordt de historische
bodemverontreiniging actief aangepakt en opgelost.
Ondernemers worden actief ondersteund om aan de maximale
duurzaamheidseisen te voldoen. Netex geeft op basis daarvan het milieucertificaat
uit en ondersteunt het Trainingscentrum Textielverzorging bij het verstrekken van
E-DryClean duurzaamheidscertificaten.
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Beduidend milieuvriendelijker dan thuiswassen
De hedendaagse professionele textielreiniger werkt volgens de meer duurzame
werkmethode en levert daarmee belangrijke milieuwinst. Volgens een recent
verschenen milieurapport is de milieubelasting van professionele textielreiniging
conform de internationaal vastgelegde E-DryClean werkmethoden gemiddeld zelfs
2x milieuvriendelijker dan thuiswassen.

Schaduwkosten milieueffecten per reinigingsproces
Uit de figuur blijkt duidelijk dat de schaduwkosten van de drie professionele
reinigingsprocessen belangrijk lager zijn dan die van de twee huishoudelijke
processen. Het gebruik van de wasdroger heeft voor het thuiswassen een negatief
effect. Bij de thuiswasprocessen blijken energie- en waterverbruik relatief zwaar
mee te tellen, terwijl bij de oplosmiddelprocessen ook de emissie een rol speelt.
Verder blijkt het milieu-effect van de professionele natreiniging het laagst te zijn.
De milieubelasting van reinigen met PER is lager dan die van reiniging met KWL,
maar hoger dan die van de professionele natreiniging. Samenvattend kan daarmee
worden geconcludeerd dat de professionele textielreiniging op het gebied van
milieueffecten gemiddeld 2x beter scoort dan het thuiswassen met een wasdroger.

Milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.
Het zoeken van alternatieve reinigingsmiddelen heeft afgelopen jaren geleid tot
de introductie van nieuwe producten. In de afgelopen jaren heeft de vervanging
van PER versneld plaatsgevonden. Meer dan de helft van de Nederlandse
reinigingsbehandelingen wordt inmiddels met alternatieve middelen uitgevoerd.
De komende jaren zal dit belangrijk verder toenemen. Toepassing van natreiniging
(professioneel, speciaal milde wijze van wassen) en toepassing van nieuwe
reinigingsmiddelen zoals koolwaterstoffen, Siloxaan, D5, CO2, zal belangrijk
toenemen.
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Kwaliteit reiniging
Bij professionele textielreiniging wordt de kleding weer als nieuw. De goede kwaliteit
is voorwaarde voor tevreden klanten.
Goede kwaliteit betekent ook dat de vlekken goed verwijderd worden, dat
de eigenschappen van het textiel niet aangetast worden en dat het textiel
netjes afgewerkt wordt. Uiteraard is de kwaliteit afhankelijk van de gebruikte
reinigings- en afwerktechnieken en de vakbekwaamheid van de textielreiniger.
De invloed van de reinigingsmethode op de vlekverwijdering is recentelijk nog
in opdracht van Netex onderzocht door TKT in het project Solvetex.
De kwaliteit van nieuwe (biologisch afbreekbare) alternatieve reinigingsmethoden
is vergaand verbeterd. De klant wordt optimaal bediend. Moderne textielreinigers
leveren dus niet alleen veel gemak op (niet meer strijken in de vrije tijd), een
langere levensduur van kleding (minder slijtage), maar dragen ook hun steentje bij
aan een beter en gezonder milieu.

FashionCare
Om nog meer nadruk op het kwaliteitsaspect van de textielreiniging te vestigen is
in 2010 het FashionCare-concept in Nederland geïntroduceerd. FashionCare biedt
de klanten de zekerheid dat hun textielproduct op het hoogste kwaliteitsniveau
door een vakbekwame reiniger gereinigd wordt. Voor deelname aan FashionCare
worden minimumeisen gesteld op het gebied van milieu (Milieucertificaat), kwaliteit
en kwaliteitcontrole van de reiniging, bedrijfsvoering en de opleiding van het
personeel.
FashionCare textielreinigers hebben besloten geen nieuwe reinigingsmachines met
gecategoriseerde reinigingsmiddelen meer aan te schaffen en op de meest korte
termijn over te gaan op biologisch afbreekbare oplosmiddelen en professionele
natreiniging in te zetten.
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