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kotona
Walki Plastiroll Oy on valmistanut biohajoavia Bioska-pusseja
ja -säkkejä jo vuodesta 1997 sekä kotitalouksille että ammattikäyttöön. Kaikki Bioska-tuotteet tehdään Suomessa.
Bioska valmistetaan biohajoavasta kalvosta, jonka fysikaaliset
ominaisuudet vastaavat perinteisen muovin ominaisuuksia.
Käytön jälkeen pussin voi sisältöineen heittää biojäteastiaan
tai kompostiin, jossa se muuttuu muhevaksi mullaksi.
Uuden koostumuksensa ansiosta uusi Bioska kompostoituu entistä nopeammin ja soveltuu erinomaisesti
kotilajittelijan keittiöön.
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Jätehuoltoyhtiön asiakkaat
ovat tyytyväisiä
Jätehuoltoyhtiön 1500 asiakkaalle jaettiin uusia Bioska Plus -biopusseja
kokeiltavaksi ja tehtiin mielipidetiedustelu. Palaute viesti selkeästi, että
käyttäjät olivat erittäin tyytyväisiä.

67 % vastaajista oli Bioskapussiin erittäin tyytyväisiä
20 % hyvin tyytyväisiä
13 % kohtalaisen tyytyväisiä
0 % tyytymättömiä

83 %
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83 % vastaajista ilmoitti
pakkaavansa kodin
biojätteen mieluiten
Bioska Plus -pussiin
4 % paperipussiin
5 % sanomalehteen
8 % muuhun

jätteenkäsittelylaitoksella

Uusi Bioska Plus valmistetaan monikerrosmateriaalista, joka kompostoituu
kaikkia vastaavia tuotteita nopeammin. Se on myös helpommin repeävä
eikä aiheuta tukkeumia eikä muita hidasteita jätteenkäsittelyprosessissa.

Jätteenkäsittelylaitokset suosittelevat
”Säkit näyttivät repeytyvän paremmin
kuin muut aiemmin käytetyt säkit eivätkä
roikkuneet yhtä pitkinä suikaleina.
Tukkeutumisia ei ollut… Seulaverkolle jääneitä pussin palasia tutkiskellessa huomattiin, että ruskeat säkit eivät tee samanlaista toisiinsa
kietoutumis- ja tarttumisilmiötä kuin aikaisemmat säkit ja palaset
olivat pienempiä ja yksittäisiä. Ne myös repeytyivät käsin helpommin
kuin aikaisempi laatu.”

”Käsittelyymme palautuneet säkit repeytyvät täydellisesti murskassamme ja saamme ohjattua kaiken
biojätteen heti prosessiimme; säkkien nurkkiin ei
jää jätettä. Voimme suositella Bioska Plussan käyttöä asiakkaillemme ja
kotitalouksille. Sanomalehdestä askarrellut pussit kannattaa meidän
prosessimme näkökulmasta unohtaa, paperi painomusteineen kuuluu
paperinkeräykseen.”

”Bioska Plus -biojätesäkki
repeää ja hajoaa paremmin biokaasulaitoksen nopeassa käsittelyprosessissa, eikä näin
ollen aiheuta samanlaisia ongelmia tai tukkeutumia… Satakierron
testeissä ruskeiden Bioska-pussien havaittiin repeytyvän helpommin, mikä vähensi pussien kietoutumista laitteisiin ja nopeutti
prosessin kulkua.”

”Kymen Bioenergian biokaasulaitoksella tehdyn koeajon tulokset olivat
hyvät. Uusi jätesäkki repesi jo kuljettimelle syötettäessä, joten biojätteen syöttö oli tasaisempaa eikä
tukkeentumisia syntynyt missään vaiheessa.”

Bioska Plus -pussin matka
läpi jätteenkäsittelyprosessin
Kymenlaakson Jäte Oy

”Syötettä biokaasulaitoksessa. Persikanvärisiä Bioska
Plus -pusseja sekä vanhaa vaaleampaa laatua. Jokunen muovipussikin seassa.”

”Syöte siirtyy kuljettimelle, matka alkaa. Pussimateriaaliin on muodostunut jo reikiä ja repeäminen alkaa.
Perinteinen pussi on muuttunut auton vetoköydeksi.”

”Kuljettimella biopussi repeilee tupsahdettuaan
hihnalle. Käsi hieman auttaa kokeilumielessä,
mutta materiaali antaa jo hyvin periksi.”

”Kuljettimelta siirtyminen kohti murskaa. Biohajoava
persikanvärinen on kuin reikäjuusto, mustan toverinsa
ollessa vielä ehyt.”

”Murskan kita. Biohajoava, repeävä pussi suikaloituu. Musta jätesäkki livahtaa kokonaisena kutsuvien
hampaiden lomitse.”

”Sitten kohti pulpperia. Biohajoavaa persikanväristä ei
enää näy, mutta musta muovisäkki uhmaa pulpperia
kokonaisena. Walki Plastirollin repeävä säkki ei jaksanut pulpperiin saakka, vaan hajosi pieniksi suikaleiksi
ja repaleiksi jo matkalla.”

puutarhassa
Suomalaiset kompostorivalmistajat ovat
testanneet uuden Bioska Plus Kotikompostipussin ja havainneet sen kompostoituvan
aiempaa lyhyemmässä ajassa. Bioska Plus
Kotikompostipussi valmistetaan Suomessa,
täysin biohajoavasta materiaalista.
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Suomalainen Biolan on testannut uuden Bioska Plus
Kotikompostipussin ja todennut sen kompostoituvan
huomattavasti nopeammin kuin markkinoilla olevat muut biopussit.
Koe tehtiin kolmella kompostorilla, joiden prosessilämmöt olivat 10-25 ºC,
20-35 ºC ja 40+ ºC. Bioska-pussit upotettiin kompostointimassan sisään,
noin puoleenväliin kompostoria. Kompostoinnin kesto 14 vrk!
Verrokkitestissä mukana olleet muut biopussit
olivat 30 vuorokauden testiajan jälkeen
vain vähän pehmentyneet tai niissä
ei havaittu hajoamista lainkaan.
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Euroopan johtavia
biokalvon tuottajia
Toukokuussa 2019 Bioskaa tekevästä ylöjärveläisestä
Plastirollista tuli Walki Plastiroll Oy. Walki on yksi Euroopan
merkittävimmistä biohajoavien pakkauskalvojen ja pussien
valmistajista. Meillä on yli 20 vuoden kokemus kompostoituvien materiaalien kehittämisestä ja valmistuksesta.
Tunnetuimpien kuluttajatuotemerkkiemme eli Bioskan ja
Hauskan lisäksi valmistamme ekstruusiopäällystettyjä ja
kompostoituvia paperi- ja kartonkipohjaisia pakkausmateriaaleja valmistavalle teollisuudelle. Bioskalla ja Hauskalla
on Walkin strategiassa keskeinen rooli. Pyrimme siihen, että
mitä materiaaleja käytämmekin, niiden tulee olla uusiutuvia,
täysin kierrätettäviä tai 100%:sti kompostoituvia.
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