Tomme tuber fra
Rudolph Care
skal genanvendes
Rudolph Care vil finde den mest bæredygtige og cirkulære model for emballage inden for skønhedspleje
og dele erfaringerne med andre producenter. Flere løsninger er i spil – i første omgang skal brugt
emballage indsamles, renses og genanvendes.
Når du tømmer tuben med creme eller shampoo,
så er der i dag ikke nogen god løsning for
genanvendelse af plastikken. Cremerester
ødelægger de maskiner, der skal forberede
plasten til genbrug. Derfor bliver den slags bøtter
og tuber som udgangspunkt sorteret fra
plastfraktionen og sendt til forbrænding.
Det vil Rudolph Care lave om på.
Virksomheden producerer hår- og hudplejeprodukter, der er certificeret efter flere sundhedsog miljømæssige standarder. Nu har ledelsen og
bestyrelsen besluttet at investere både tid og
penge på også at finde en bæredygtig løsning på
emballagen. En løsning, som Rudolph Care er villig
til at dele med resten af branchen.
”Vi tilbyder at være dem, der går forrest og lærer
af fejlene. Vi forventer, at det får en stor
betydning for den danske kosmetikbranche. Især
når det handler om klima og cirkulær økonomi,”
siger Robert Kirstejn Schmidt, Head of
Sustainability.

Følger fire spor samtidig
Hvis bare 20 pct. af Rudolph Cares emballager på
sigt kan blive genanvendt 100 pct, vil det i sig selv

give en årlig besparelse i klimaregnskabet på det,
der svarer til cirka 3 ton CO2.
Men der er ingen nemme løsninger og ingen
garanti for, at det lykkes. Derfor vælger
virksomheden at følge fire forskellige spor på
samme tid og gå i partnerskab med andre
virksomheder og rådgivere.
De fire spor i den rækkefølge, som de forventes at
lykkes i, er:
1. Mekanisk rensning og genanvendelse af
plastemballagen
2. Udvikling af ny biobaseret emballage
3. Udvikling af genopfyldelig emballage
4. Kemisk genanvendelse (pyrolyse) af
nuværende plastemballage, som er
fremstillet af 80 pct. genanvendt plast og
20 pct. ny plast baseret på fossil olie.

Fra uoverskuelig idé til handling
Vi vender tilbage til løsningerne og ser først lidt på
vejen hertil. Indtil for nylig var hensigten om at
kunne genanvende Rudolph Cares emballager
mest utopi. Men ønsket var stærkt, og derfor
søgte Rudolph Care om en plads i det nationale
udviklingsprogram ”Øget Vækst gennem

Vi er gået fra en uoverskuelig
idé til rent faktisk at kunne
handle
Robert Kirstejn Schmidt
Head of Sustainability

Cirkulære Forretningsmodeller i SMV'er” (CØ
SMV). Virksomheden valgte Vugge til Vugge ApS
som konsulent, og især det systematiske arbejde
med Cradle to Cradle roadmap har givet næring til
drømmen.
”Vi er gået fra at tro, det var urealistisk, til at vi nu
tror, det er realistisk. Vi er gået fra en
uoverskuelig idé til rent faktisk at kunne handle,”
fortæller Robert Kirstejn Schmidt.
Det vigtigste er, at han fået identificeret de
samarbejdspartnere, der er brug for. Det er for
eksempel andre producenter af
skønhedsprodukter, rådgivere, forskere,
virksomheder inden for plastindustrien,
distributører mv.
”Vi har rakt ud efter dem, og vi har allerede
fundet partnere, som er interesseret i at gøre det
her arbejde sammen med os,” forklarer han
begejstret.

Spor 2: Forsøg med bioplast er sat i gang
Rudolph Care har allerede etableret et
partnerskab, der sammen skal udvikle emballage i
100 pct. biologisk materiale uden fossil plast.
Filosofien er at ’låne’ materialerne fra naturen og
give dem tilbage igen. Kompositmaterialer, der
består af en blanding af bioplast og oliebaseret
plast kommer ikke på tale.
”Det kan ikke genanvendes som plast, og det kan
ikke komposteres, fordi man ikke kan skille de
forskellige materialer i kompositten, siger Robert
Kirstejn Schmidt og fortsætter:

”Ensshampooflaske med 70 pct. sukkerrør er det
rene affald. Den kan kun brændes, og det vil vi
ikke være med til. Vi skal finde en løsning kun med
bioplast, som rent faktisk kan komposteres eller
bioforgasses.”

Ingen kan håndtere hård bioplast i Danmark
Bioplasten er spor nummer to. Det forventes at
tage mindst fire år at opfinde den rette bioplast,
men der er andre udfordringer.
For eksempel er der pt ikke nogen danske
affaldsselskaber, der kan sende hårde
biomaterialer videre i det biologiske kredsløb. Selv
trægafler og avocadosten bliver sorteret fra og
forbrændt. Hård bioplast ville lide samme
skæbne.
”Vi mangler simpelthen anlæg, der kan håndtere
de her ting, så det enten kan bioforgasses eller
komposteres. Det kunne være fantastisk, hvis vi
kunne få det ind i lovgivningen,” siger Robert
Kirstejn Schmidt.

Spor 3: Genopfyldning
Spor 3 går ud på at udvikle emballage, der kan
indsamles, renses og genopfyldes. Der er generelt
meget fokus på at gå bort fra at anvende
engangsemballage.
I Rudolph Cares produkter er der enten ingen eller
en meget begrænset mængde konserveringsmidler, hvilket stiller meget store krav til
håndtering af genopfyldning og materialevalg.

Rudolph Care arbejder på at finde en metode, der kan fjerne rester af creme, så plastikken kan granuleres
uden at skade maskinerne.
”Vi ser helst, at vi ikke kommer til at anvende
enorme mængder vand og skadelig kemi for at
rengøre emballage til genbrug, så på dette
område har vi også et større udviklingsarbejde
foran os,” forklarer Robert Kirstejn Schmidt.

Mens vi venter på den bedste løsning
Selvom Rudolph Care helst vil tappe deres cremer
på ren bioplast, der kan genopfyldes, så tør de
ikke satse på, at det lykkes foreløbigt. Derfor har
de samtidig gang i de to andre spor, der skal sikre
100 pct. genanvendelse af deres egen emballage
og mere bæredygtig produktion af ny emballage.
Først og fremmest leder Rudolph Care efter en
partner, der kan rense cremen af brugt emballage
uden at bruge skadelig kemi. Det kunne sikre en
mere effektiv udnyttelse af plasten.
En anden løsning er at omdanne brugt emballage
via en kemisk pyrolyse til flydende råolie, der kan
erstatte de 20 pct. fossil råolie, som er nødvendig i
produktionen i dag. Dermed kan ny emballage
blive lavet af 100 pct. genbrugsplast.

Skal indsamle brugte bøtter og tuber
Uanset om Rudolph Cares brugte bøtter og tuber
skal laves til plastgranulat eller flydende olie, så
skal det indsamles først. Det er en udfordring i sig
selv, som kræver en distributør – som ikke er
fundet endnu. Alligevel er det den indsats, Robert

Kirstejn Schmidt forventer at blive klar med som
det første.
Han regner med, at de vil kunne få 20 pct. af deres
egen emballage samlet ind. Det er ikke nok, så
derfor vil de også samle emballage fra andre
mærker ind.

Kunderne forventer det
Alle løsninger udvikles i Danmark og skal senere
kopieres på eksportmarkederne. Det er dyrt og
besværligt at gå forrest på denne måde, men det
stopper ikke Rudolph Care.
”Vores kunder synes, det er lækkert at forkæle
kroppen uden at smøre sig ind i skadelig kemi og
uden at skade miljøet. Vi tænker faktisk, at vores
kunder forventer, at vi også gør det her så godt
som muligt, og at de er villige til at betale for det,”
siger Robert Kirstejn Schmidt.
Han tror, at emballagen kan tåle at blive fem
gange så dyr som nu, uden at priserne behøver at
stige, men hvis business casen viser, at det er
mere belastende for miljøet at indsamle og
genanvende emballagen, så stopper festen.
”Vores mål er, at virksomhedens negative
miljøpåvirkning er så lille som mulig. Hvis det viser
sig at være en skidt forretning for miljøet, så vil vi
ikke gøre det. Men vi er nødt til at forsøge,” siger
Robert Kirstejn Schmidt.

