BURNBLOCK®:
Fra naturlig til
bæredygtig
brandhæmmer
Naturligt brandhæmmende produkt er blevet Cradle to Cradle certificeret på
guld-niveau. Det ændrer profilen fra naturlig til mere holistisk bæredygtighed
– og så giver det adgang til et stort internationalt netværk af potentielle
samarbejdspartnere, der vil samme vej.

Brandhæmmere, der bruges til at imprægnere
bl.a. træ og tekstiler, forbindes normalt med
skadelige stoffer og grænseværdier. Men den
brandhæmmer, BURNBLOCK producerer, består
af ingredienser, der forekommer helt naturligt.
BURNBLOCK har en tredjeparts underskrift på, at
ingredienserne er naturlige, pH neutrale og
ugiftige. Og så er de bionedbrydelige. Indtil nu
har et af BURNBLOCKs salgsslogans derfor også
været: ’The natural choice’ med henvisning til, at
det er naturligt at vælge et naturligt produkt.

Får papir på bæredygtighed
Nu gearer BURNBLOCK op. Virksomheden har
netop fået brandhæmmeren Cradle to Cradle
certificeret på Guld-niveau. Det har nuanceret
virksomhedens syn på bæredygtighed, for Cradle
to Cradle handler ikke kun om sunde
indholdsstoffer og miljø, men også om vand,
energi og social retfærdighed.
”Vi er født naturlige, så det var også naturligt for
os at få papir på det. I vores mission siger vi, at vi
vil lave bæredygtig udvikling. Det forpligter. Vi er
allerede i 10 lande i Europa, men vi er født til at
være globale. Cradle to Cradle kan være en god

døråbner for os i den
forbindelse,” siger
direktør Hroar BaySmidt.

Forskellen på
naturlig og bæredygtig
Virksomheden har
allieret sig med
Vugge til Vugge ApS,
der er akkrediteret
assessor for Cradle to
Cradle Products
Innovation Institute.
Sammen har de lavet
en ressourceprofil og
en Cradle to Cradle
roadmap, der step for
step anviser vejen til
’100 pct. positive mål’
over de næste ti år.
”Vugge til Vugge har
en struktureret
tilgang, der gør, at vi
er blevet båret
igennem processen.

Direktør Hroar Bay-Smidt

FAKTA OM CRADLE TO CRADLE:
Cradle to Cradle Certified™ er en
international tredjepartsverificeret
standard for sunde og
bæredygtige produkter til den
cirkulære økonomi.
På en skala fra Bronze til Platin
vurderes produkters status i fem
kategorier:






Materialesundhed
Genanvendelse
Brug af vedvarende energi
Håndtering af
vandressourcen
Social retfærdighed

Træ imprægneres under tryk med
BURNBLOCK® i en autoklave. Når træet
er færdigbehandlet, brænder det ikke
så let som ellers.

HISTORIEN OM BURNBLOCK®:
BURNBLOCK blev startet i 1996 som modsvar til de
brandhæmmere, der blev brugt på teaterscener, og som
gav skuespillerne udslæt og problemer med
stemmebåndet.
Den første opskrift stammer fra stifterens mormors
kogebog. Morfaren smurte det på trækonstruktionen på
halmloftet. ’Det kan godt være, der kan gå ild i halmen,
men gården brænder ikke’, sagde morfaren.

Og det er nødvendigt, når man er en mindre
vækstvirksomhed med fokus på at generere nye
løsninger og salg,” fortæller direktøren og
fortsætter:
”Vi er i forløbet blevet klar over, at det naturlige
kun er en lille del af det at være bæredygtig. Nu
skal vi også se på, hvor vores leverandørers
energi kommer fra og sådan noget som
menneskerettigheder og antikorruption. Set med
danske øjne er vi alene igennem regulativer og
love næsten på plads. Men vi er blevet klar over,
at vi skal helt tilbage i leverandørkæden, der
ligger udenfor de danske grænser, og stille de
samme spørgsmål.”
”Cradle to Cradle giver os et nyt mindset, og vi
kommer til at auditere vores leverandører og
agenter på en helt ny måde. Vi troede, vi var
bæredygtige før, men vi kan se, at vi skal leve op
til mange flere krav, før vi kan sige det. Og det
sætter vores nye certificering helt automatisk
fokus på.”
BURNBLOCK er rigtig godt på vej allerede. Der
skal ikke meget energi til at producere
brandhæmmeren. Virksomheden skal dog sikre
sig, at både leverandører og BURNBLOCK bruger
vedvarende energi. De bruger næsten kun vand
til at vaske hænder i og skylle ud i toilettet, så der
kan ikke ændres på noget i produktionen på den
front.

De sidste fem år er BURNBLOCK blevet professionaliseret
og fokuseret. En af virksomhedens værdier er ”enkelhed”.
Så på trods af beskedne otte medarbejdere er
virksomheden tæt på et gennembrud på det globale
marked.
Det brandhæmmende produkt hedder som firmaet
BURNBLOCK. Det bliver bl.a. brugt til imprægnering af det
brandhæmmede træ, som i dag sælges af firmaer som
Keflico og Nordisk Profil.
BURNBLOCK har også lak i sortimentet og har planer om at
lancere andre bæredygtige løsninger. Det er planen at
Cradle to Cradle certificere disse produkter i løbet af de
næste 4-6 år.

Vil lette emballagen
Til gengæld har BURNBLOCK nu fået øjnene op
for et stort forbrug af emballage. 98 pct. af
produktet leveres som tørstof i store bigbags,
som er placeret på europaller med pallerammer.
Det kan være en dyr og besværlig løsning for
kunderne, da retursystemerne ikke er lige gode
alle steder. Desuden gør det produktet tungere at
transportere.
”Vi havde ikke tænkt bæredygtighed på den
måde før. Nu vil vi arbejde på en lettere løsning,
hvor vi forhåbentlig kan fjerne pallerammerne. Til
gengæld skal sækken være konstrueret, så den
kan holde sig selv oprejst og er let at
genanvende,” siger Hroar Bay-Smidt.

Det har taget længere tid, end Hroar Bay-Smidt
lige havde regnet med, men han er glad for, at
det er blevet gjort.
”Det har været en udfordring. Selv oplysninger
om forbrug af el og vand er en stor opgave for
nogle af vores leverandører. Men jeg kan ikke se,
at man kan gøre det uden. Vi kan ikke se på os
selv isoleret og lade alt omkring os sejle sin egen
sø,” understreger han.

Mere forpligtende end bare Global Compact
Når det kommer til social retfærdighed, er
BURNBLOCK egentlig godt med, men har brug for
at dokumentere det bedre. I forvejen havde
BURNBLOCK og de fleste samarbejdspartnere
tilsluttet sig UN Global Compact, der bl.a. stiller
krav til miljøledelse, antikorruption og
menneskerettigheder. Men Global Compact er
baseret på selvevaluering, og det er ikke noget
BURNBLOCK har fulgt op på.
Når man skal Cradle to Cradle certificeres,
kontrollerer assessoren, om virksomheden rent
faktisk lever op til kravene.
”Der er flere hundrede ting, vi og vores
leverandører internationalt skal tage stilling til, og
det kan godt være svært. En ting er at svare, vi
ikke har kendskab til nogen korruption, men har
vi procedurer på plads, der sikrer mod det? Øh
nej, hvad gør vi så,” siger Hroar Bay-Smidt.

Adgangsbillet til nye kunder
BURNBLOCKs nuværende samarbejdspartnere
har ønsket dokumentation for bæredygtigheden,
og de tager meget positivt imod certificeringen.
Desuden er Cradle to Cradle certificeringen en
adgangsbillet til de mange producenter i
byggebranchen, som allerede er Cradle to Cradle
certificerede – eller vil i samme retning.
BURNBLOCK er nemlig en byggesten i andre
bæredygtige byggematerialer og møbler.
”En af de nye potentielle samarbejdspartnere, vi
lige i øjeblikket er i dialog med, er et firma, der er
Cradle to Cradle certificeret. De er interesseret i
at tage deres produkt til det næste
certificeringsniveau, og i den forbindelse kan de
bruge vores produkt,” siger Hroar Bay-Smidt.
Med BURNBLOCKs nye certificering i hus bliver
salgssloganet selvfølgelig justeret fra ’The natural
choice’ til ’The sustainable choice’.

Institutionen
Marthagården er opført i
træ, der er imprægneret
med BURNBLOCK®.

