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Washable Paper  

 

Waarom is Washable Paper zo Zuperzozial? 
Ons wasbare papier is 100% recyclebaar. De collectie is een goed alternatief voor plastic, wasbaar en tevens 
duurzaam in gebruik.  

Waar is Washable paper van gemaakt? 
Wasbaar papier wordt vervaardigd uit cellulose vezel. Dit is een substraat van hout en is dus een natuurlijk 
materiaal. Het percentage varieert tussen de 60 en 90%. Een ander groot bestanddeel is synthetisch latex (5 tot 
35%). Het recept bevat tevens 0,5 tot 2% kunstmatige toevoegingen en pigment. Daarnaast zit er ook nog 4 tot 
6% water in. 

Waar komen de plantenvezels vandaan? 
Het cellulose pulp dat wij gebruiken komt uit Europa en is uitsluitend van gecontroleerd hout.  

Zijn de gebruikte kleurstoffen natuurlijk? 
Wij gebruiken kunstmatige pigmenten voor het kleuren van het wasbare papier. 

Hoe kan het dat Washable Paper wasbaar is? 
Het geheim van de smid (hoewel het patent hierop al in 1935 werd verleend) zit hem in de manier van 
fabriceren van de cellulose vezels in combinatie met latex. Anders dan bij gewoon papier resulteert dit in een 
duurzaam materiaal dat bij juist gebruik jaren mee kan. 

Is het materiaal voedselveilig? 
Wij beschikken over een Food Safe certificering voor zowel Europa (REACH) als de VS (FDA). 

Is het materiaal voorzien van een coating? 
De wijze van productie en de keuze van de vezel maakt een coating overbodig. 

Is het materiaal waterdicht? 
Wasbaar papier neemt wel degelijk vocht op. Zeker na langere tijd in gebruik zal de vochtopname toenemen bij 
het wassen. Maar het materiaal blijft zijn vorm en sterkte behouden en droogt gewoon weer aan de lucht. 

Blijft mijn voedsel vers in een zak van Washable paper? 
Onze Lunch Bags uit de serie, zijn bedoeld om je boterhammen, broodjes en fruit mee te nemen naar school en 
je werk en houden ze vers voor dat doel. Wij raden af brood voor langere tijd te bewaren in de zakken omdat 
wasbaar papier de neiging heeft vocht op te nemen.  

Kan het materiaal in de vaatwasser? 
Reinig het product na gebruik uitsluitend in een sopje als je de vaat doet en laat het aan de lucht drogen. 



Waar wordt het materiaal gemaakt? 
Het papier wordt in de Europese Unie vervaardigd. Vervolgens worden de producten die wij hiermee maken 
genaaid in een atelier in China. 

 

Hoe zijn de werkomstandigheden in het atelier? 
Ons naaiatelier voldoet aan de hedendaagse eisen die wij stellen als het gaat om werkomstandigheden. Wij 
beschikken dan ook over BSCI en SEDEX rapporten. 

Is het materiaal veganistisch? 
Dit hebben wij niet expliciet laten testen en hebben hier dus geen certificering voor. Wel kunnen we elk 
onderdeel van het eindproduct specificeren als niet-dierlijk. Het papier is gemaakt van plantenvezels, er zit 
geen coating op (dus geen bijenwas), de kleurstoffen zijn kunstmatig en qua oorsprong niet opgebouwd uit 
dierlijke ingrediënten. Het gebruikte touw (bij bv de sandwich-bags) is gemaakt van katoen of een blend van 
polyester met katoen. De sluit-cirkels zijn van Polyethyleen, de ritsen van Polyamide (nylon). 

Is het materiaal biologisch afbreekbaar? 
Doordat we gebruikmaken van een bindmiddel is het papier niet biologisch afbreekbaar. 
 


