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1. Inleiding: doelstellingen, acties en onderzoeksvragen 
De doelstelling van het ReDESign-project is om duurzamere circulaire alternatieven te identificeren 

voor courant gebruikte dragermaterialen die in een binnen-omgeving ingezet worden voor 

informatieoverdracht en voor promo- en communicatie-inspanningen. 

Er worden drie grote onderzoeksvragen gesteld: 

1. Is er een alternatief voor PVC informatiedragers dat even goed als informatiedrager kan 

dienen?  

Dit is een vraag naar kwaliteit. Hiervoor moet kwaliteit van een informatiedrager eerst 

gedefinieerd worden en vervolgens onderzocht, tegenover een referentiemateriaal, dat 

vandaag courant gebruikt wordt. 

2. Is dit alternatief recycleerbaar? 

Bij recycleerbaarheid bedoelt men het vermogen tot het verwerken van een basisproduct naar 

een nieuw product. We kijken hier uitsluitend naar mechanische recyclage. De 

informatiedragers worden als dunne platen beschouwd. We onderzoeken dus het recycleren 

van deze platen of ‘sheets’ naar nieuwe sheets, in een proces dat closed loop recyclage wordt 

genoemd, of het recycleren van deze platen naar andere producten, wat het open loop 

recyclageproces vertegenwoordigd. De technieken die hierbij gebruikt worden zijn voor de 

closed loop recyclage sheetextrusie en voor de open loop recyclage spuitgieten. Indien we van 

de alternatieve dragers dus een geslaagd extrusieproduct en/of spuitgietproduct kunnen 

maken, dan kunnen we deze alternatieve informatiedragers als recycleerbaar beschouwen. 

Daarnaast wordt ook de impact van de inkt op de recyclage van de informatiedragers 

onderzocht door de materialen bijkomend te ontinkten. 

Tenslotte dienen de alternatieve informatiedragers ook in een bestaand recyclageschema op 

industriële schaal te kunnen instromen. 

3. Is dit alternatief ecologisch en economisch voordelig en voldoet het op deze manier aan de 

definitie duurzaam? 

Een beperkte kostprijsanalyse wordt gekoppeld aan een Life Cycle Analysis om het begrip 

duurzaamheid gestalte te geven. Hierbij wordt de milieu-impact uitgebreid onderzocht. De 

alternatieve informatiedragers worden vergeleken met de informatiedrager die vandaag op 

de markt heerst en die PVC gebaseerd is. 

Om aan deze drie vragen te kunnen voldoen worden een reeks van testen en onderzoeken opgesteld 

in een onderzoeksplan (Figuur 1). 
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Figuur 1: onderzoeksplan met opsomming van testen en analyses om de kwaliteit, de recycleerbaarheid en de (ecologische) 
kostprijs te onderzoeken van alternatieve informatiedragers in het ReDESign-project 

 

Daarbij is ook een goede samenwerking tussen de verschillende projectpartners noodzakelijk, wat in 

de beschrijving van het projectverloop (hoofdstuk 2) naar boven komt. Hierin vindt men ook aan 

opsomming van de deliverables en de milestones van het project. 

De resultaten van het ReDESign-project worden verder kort samengevat in hoofdstuk 3. 

Daarnaast worden in hoofdstuk 4 het bereik van het project toegelicht, de meerwaarde en de 

leerpunten zijn gebundeld in hoofdstuk 5. 

Tenslotte kan men in de omvangrijke bijlage in hoofdstuk 6 een samenvatting vinden van alle 

rapporten gekoppeld aan de deliverables en de milestones. 

Om richting te geven in dit alles worden er in het ReDESign-project vijf acties met verschillende 

bijkomende onderzoeksvragen geformuleerd: 
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2. Beschrijving van het verloop van het project 

2.1. Partners en meetings 
De partners en hun connectie met de fases in het project worden weergegeven in Figuur 2. De 

betrokkenheid van alle partners was voldoende groot tijdens de gehele projectduur. Dit uitte zich in 

aanwezigheid op vergaderingen, snelle respons op e-mails, vlotte afspraken en een vrije communicatie 

op de meetings. 

 

 

Figuur 2: schematische weergave van de materiaalketen (banners/panels) binnen het ReDESign-project en van de betrokken 
partners 

• Meeting-lijst: alle verslagen zijn terug te vinden op de Sharepoint ‘ReDESign’ en worden in 

Bijlage 6.1 opgelijst. 

2.2. Timing en verwezenlijkingen 
Het tijdsverloop is terug te vinden in Bijlage 6.1. In anderhalf jaar werden alle projectdoelen 

gerealiseerd en de onderzoeksvragen beantwoord. 

Een uitgebreide lijst van deliverables en milestones per werkpakket (met doorverwijzing naar het 

gepaste document) wordt weergegeven in bijlage 6.7 . 
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Het project was aangevraagd voor een periode van 12 maanden. In overleg met Vlaanderen Circulair 

werd een uitbreiding met 6 maanden doorgevoerd, na unanieme beslissing op de ‘slotmeeting’ van 

21-02-2019 voor het uitwerken van een implementatie-uitbreiding. Daarnaast waren er in het 

projectverloop (de evaluatie van het recyclaat) vertragingen tgv beschikbaarheid van de testopstelling 

(UV-veroudering en kleurmeting) bij uitvoerend partner CPMT.  

 

3. Samenvatting resultaten 
• Is er een alternatief voor PVC informatiedragers dat even goed als informatiedrager kan 

dienen?  

Ja, informatiedragers op basis van polypropyleen (PP) zijn een volwaardig alternatief voor PVC 

informatiedragers. De beste optie is de vervanging van PVC panels door PP panels. Voor het 

vervangen van banners dient men ook naar de specifieke toepassing te kijken en kiest men 

best voor een dikker materiaal. 

• Is dit alternatief recycleerbaar? 

Informatiedragers op basis van PP zijn recycleerbaar volgens zowel open als closed loop 

recyclage. De PP afvalstroom is ook inpasbaar in een bestaande recyclagestroom in een 

gevestigde recycling industrie, nl. in de fracties ‘harde plastics’ en ‘gemengde kunststoffen’. 

 

Ontinkten van de bedrukte materialen zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van het 

recyclaat, maar is niet altijd noodzakelijk. Door de belangrijke negatieve inbreng van het 

ontinktingsproces aan de ecologische voetafdruk van het recycleren van de alternatieve PP 

dragers, en door de kwaliteit van recyclagemateriaal dat niet ontinkt werd, lijkt het interessant 

om voornamelijk open loop recyclage van de dragers te promoten. 

• Is dit alternatief ecologisch en economisch voordelig en voldoet het op deze manier aan de 

definitie duurzaam? 

De PP alternatieven zijn, voor zowel de banner als de panel, ecologisch ruim voordeliger dan 

hun PVC tegenhanger, zoals aangetoond wordt in een Life Cycle Analysis. Een kartonnen 

informatiedrager heeft althans in panel-vorm een nog groter ecologisch voordeel, in 

vergelijking met de kunststof alternatieven, maar boet dan wel weer in op kleurvastheid. 

In de kostprijsanalyse voor panels staan karton en polypropyleen op een gedeelde eerste 

plaats, terwijl het PVC materiaal ruim de helft duurder is. 
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4. Bereik 
Tijdens een gebruikersenquête op de Gentse Feesten 2018 werd het concept van ReDESign 

kort toegelicht aan 200 mensen, naar aanleiding van een korte vragenlijst kaderend in het 

project. 

Aan de meetings namen steeds de belangrijkste partners van het project deel, waaraan zowel 

grote eindgebruikers van tijdelijke signalisatiematerialen, zoals Stad Gent en Universiteit Gent, 

als de ontwerpers van signalisatie (Karakters/membraan en ) en de verwerkers va de 

informatiedragers(Karakters) deelnamen. 

Het project was zichtbaar in meerdere proeftuinen, waaronder een tijdelijke opstelling in het 

Rectoraat, het gebruik op meerdere events vanuit de Universiteit en als permanente 

binnensignalisatie in het CPMT-gebouw. 

Een beknopte informatiefiche zal binnen de bestaande netwerken verspreid worden om de 

relevantie van het project te verspreiden (Bijlage 6.2). 

Daarnaast worden er ook populaire artikels voorzien in het Stadsmagazine en via het UGent 

portaal waardoor er een nog grotere groep burgers, studenten en geïnteresseerden 

aangeraakt wordt. 

Tenslotte kan ook dit rapport in het netwerk van de partners vrij verspreid worden. 

 

5. Maatschappelijke en economische meerwaarden en leerpunten 
 

De maatschappelijke meerwaarde van het ReDESign-project situeert zich voornamelijk in het gebied 

van de duurzaamheid, wat als begrip en vooral als streven in het huidige maatschappelijke en ook 

economische klimaat een steeds prominentere rol aanneemt. Voor een duidelijk afgebakende 

uitdaging, nl. het vervangen van tijdelijke signalisatie voor binnen-gebruik door duurzame 

alternatieven is er een geschikte en werkbare toepassing voorgedragen, die voldoet aan de definitie 

van duurzaamheid.  

Door de uitbreiding van de keuze van de alternatieven (nu is bv. karton beperkt meegenomen in de 

vergelijking met PVC) of door het vergroten van het toepassingsgebied (bv. duurzame dragers voor 

binnen- en voor buitentoepassing) kan er een ruimer marktsegment onderzocht worden. 

Deze praktische uitvoering in het domein van de signalisatie kan ook verder ontsloten worden naar 

aangrenzende domeinen en draagt met bv. de reclamewereld als mogelijke afzetmarkt een groot 

potentieel in zich. 

In tweede instantie kan dit project mits toepassing op een grotere schaal bijdragen aan de 

materiaalstromen van de bestaande recyclage-industrie en kan het een aanzet betekenen naar het 

ontwikkelen van een geoptimaliseerd afvalmanagement. 
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Als leerpunten dient het belang van het samenwerken van de verschillende ketens in de 

projectrealisatie vermeld te worden. Zo is er op alle levels, van producent tot eindgebruiker, een 

overtuiging en daadkracht nodig, gekoppeld aan casestudies en onderzoek om een vernieuwing, zelfs 

in een afgebakend domein, succesvol te kunnen implementeren. 
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6. Bijlagen 

6.1. Projectpartners in het ReDESign-project: meetings en tijdslijn met gekoppelde doelstellingen 
 

Tabel 1: partnermeetings in het ReDESign-project 

Datum Type 
meeting 

kernwoorden 

31-01-
2018 

technisch Krijtlijnen, eerste afspraken, voeling met markt krijgen 

12-02-
2018 

groep Betrokken partijen drukken engagement uit 

20-04-
2018 

groep Eerste resultaten analyse en marktverkenning, duurzaamheidsanalyse, 
keuze testmaterialen 

06-06-
2018 

groep Beslissing living lab omgevingen 

03-07-
2018 

technisch Afstellen keuze testmaterialen, bespreking Life Cycle Analysis: opzet en 
grenzen 

15-10-
2018 

groep Resultaten gebruikerstesten en eerste resultaten technische verwerking 
(recyclage, ontinkten), bespreking LCA datacollectie, close en open loop 
testen 

11-12-
2018 

technisch Nagaan projectdoelstellingen en uitvoering 

21-02-
2019 

groep Slotmeeting, presentatie resultaten, discussie over disseminatie, 
verlenging projectduur 
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Figuur 3: timing en werkpakketten ReDESign 
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6.2. Informatiefiche 

 

Figuur 4: infographic ReDESign 
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6.3. D1.1 en D1.2: Marktscreening, materiaalselectie en duurzaamheidsanalyse 

Dragers 
Het project focust zich de twee informatiedragers (Figuur 5): 

• Banners: stevige films met print, vervaardigd om als ‘roll up’ banner in een staander dienst te 

doen in korte (1-5 dagen) tot semi-lange termijntoepassing (1 week- enkele maanden) dienst 

te doen. Denk aan informatiebanners op beurzen, introductieaffiches in gebouwen. 

• Panels: dikwandige, rigide platen gebruikt voor (semi-) lange termijn toepassingen zoals 

signalisatie in gebouwen of reclamepanelen in winkels. 

 

  

Figuur 5: Twee informatiedragers in het ReDESign-project: de banner (links), het panel (rechts) 

PVC is de norm 
De courante informatie-drager voor binnengebruik vandaag is op basis van PVC (Figuur 6). Daarom 

worden de PVC banner en panel als benchmark gebruikt op basis van de volgende criteria: 

• PVC dragers zijn de belangrijkste marktspeler  

• PVC is een robuust materiaal 

• De dragers zijn goed bedrukbaar 

Daartegenover staat dat PVC (in de vorm van dragers) niet op grote of middelgrote schaal wordt 

opgehaald en gerecycleerd, maar wordt gedirigeerd naar het minder duurzame verbranding. 
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Daarnaast hebben PVC fracties die in de afvalstroom ‘gemengde kunststoffen’ terecht komen, een erg 

nefast effect op de het recyclageproces van deze afvalstroom. 

Tenslotte is er het gegeven dat de voetafdruk van PVC (in termen van Global Warming Impact, 

uitgedrukt in kg CO2 eq./m² ) erg hoog is in vergelijking met polypropyleen. 

  

Figuur 6: links: PVC-banner (D-line Frontlit standard 510)  en rechts PVC panels (Forex Lite), als voorbeeld van een courante 
informatiedragers 

Marktscreening 
Voor de marktscreening werden enkele criteria opgesteld die volgens de gebruikers noodzakelijk zijn 
voor de selectie van een kwalitatief product. De dragermaterialen dienen: 

• Mooi te zijn 

• Beschikbaar te zijn (leverbaar) 

• Technische kwaliteiten te bezitten: 
o Stevig (weerstand tegen kreuken, scheuren, krassen) 
o Opaak (geen oplichtende zones of schaduwen) 
o Vorm- en kleurvast 
o handelbaarheid (snijdbaarheid, gewicht, afwerking) 

• Printbaar en verwerkbaar te zijn 

In de eerste fase identificeerde Karakters potentieel waardevolle vervangmaterialen met als 
belangrijkste parameters: 

• het label ‘duurzaam’  

• de beschikbaarheid (ook van een technische fiche) 

• een kunststof 

• beprintbaar met de bestaande technologie 

Dit resulteerde in een Tabel met materialen (bijlage 6.8.2; milestone M1.2) 
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Materiaalselectie met duurzaamheidsanalyse 
Om aan de criteria van de gebruiker te voldoen produceren producenten dragermaterialen waarbij 

men gebruik maakt van verschillende technieken zoals: 

• Het mengen van verschillende materialen, zoals voor P003 Palboard (aluminium en 

polyethyleen) 

• Samenvoegen van verschillende lagen (bv. lamineren), zoals voor R003 Solvent Presentation 

Film PP (PP en PMMA) 

• Voor-of nabehandelingen (bv. een corona-plasma behandeling) 

• Aanpassingen in diktes  

• Toevoegen van interne structuren (holtes, geschuimd materiaal), zoals bij P002 Kibo-X 

Om in staat te zijn een duurzame selectie uit de marktverkenning te filteren, wordt een 

duurzaamheidsanalyse uitgevoerd op basis van de samenstelling en de recycleerbaarheid van de 

dragers, met een prioriteitsvolgorde: 

1. samengesteld uit mono-materialen: met het oog op recyclage, verkiezen dragers die slechts 

uit 1 kunststof opgebouwd zijn, de voorkeur 

2. samengesteld uit gemengde materialen met een bestaand industrieel scheidingsschema 

3. samengesteld uit gemengde materialen met als bijkomende argumenten: 

• PVC vermijden 

• Reeds gerecycleerd materiaal in het product aanwezig is een pluspunt 

• Bij voorkeur materialen waarvoor reeds op de markt volumes bestaan die gerecycleerd 

worden 

Als we al deze voorwaarden in acht nemen, krijgen we een voorkeur voor het polymeer polypropyleen 

(PP). Dit is een mono-materiaal waarvoor reeds gevestigde recyclageschema’s bestaan.  

Uit de materiaalanalyse, uitgevoerd door de combinatie van de technieken Fourier transformation 
infrared (FTIR, Tensor 27, Bruker) en differential scanning calorimetrie (DSC, Polyma 214, Netzsch), in 
combinatie met een dichtheidsmeting (volgens de mass replacement method ISO 1183: 2011, Precisa-
balans) en scanning electron microscopy (SEM, Phenom table top G1, Phenom) blijkt dat er in de 
materiaalselectie van de dragers verschillende kunststoffen kunnen teruggevonden worden.  

Samenstelling van de panels 

Er worden in de panels van de marktscreening 6 verschillende materialen teruggevonden: 

• Polypropyleen: PP, verstevigd met talk, met een PMMA coatinglaag 

• Polyvinylchloride: PVC 

• Polyesters: polyethyleen tereftalaat: PET, gemodificeerd PET: PETg, polybutyleen tereftalaat: 
PBT  

• Polycarbonaat: PC 

• Aluminium in combinatie met polyethyleen: Alu/ PE 
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in verschijningsvormen: 

• Sandwich-structuur (liner-bubblelayer-liner) ‘ABA’ of ‘A’ (X-structuur) 

• Volle plaat (met beschermfolie) 

Samenstelling van de banners 

Er worden in de banners van de marktscreening 3 materialen teruggevonden: 

• Polypropyleen: PP, verstevigd met talk, met een PMMA coatinglaag 

• Polyesters: polyethyleen tereftalaat: PET 

• Blend: PP/PET: pp/PET of PP/pet 

Daarnaast is er bij de banners sprake van additieven, die niet op de datafiche vermeld worden. Deze 
dienen als coating, hechtingslaag, beschermlaag,.. en zijn dus noodzakelijk voor een goede werking 
van de drager (Figuur 7). 

  

Figuur 7: links: Talkfragmenten in PP-banner (2000x), rechts: gelaagde structuur in PP-banner doorsnede (200x) 

Dit is een belangrijk gegeven, aangezien de recycleerbaarheid vermindert door de aanwezigheid van 
een additief of door het voorkomen van een blend. 

Materiaalselectie 

Op basis van de samenstelling en de theoretische recycleerbaarheid van de samenstellende materialen 
kan men een selectie van panels en banners maken, die als waardige vervangers van PVC-dragers 
kunnen optreden (Bijlage 6.8.3: milestone M2.1) 

Na toepassing van de duurzaamheidsanalyse heeft men de volgende panel-materialen geïsoleerd: 

• P007 (Akyprint 3R) uit PP met een rPP kern : stevig paneel, er is een gerecycleerde kern 
aanwezig 

• P001 (Akylite D4) uit PP: vlak paneel 

• P002 (Kibo X) uit PP: stevig materiaal met holle structuur’ 
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Wegens het lagere potentieel om duurzame winst te boeken door de complexe samenstelling van de 

bannermaterialen, beperken we ons qua banners tot één materiaal, nl. 

• R003 (Solvent PresentationFilm PP): een stevige banner die Karakters momenteel inzet om 

de panelen mee af te werken. 

6.4. D2.1 en D2.2: Karakterisatie, bedrukbaarheid en recycleerbaarheid van 

alternatieve dragers 
Hiervoor wordt een onderzoeksplan uitgewerkt, weergegeven in Figuur 8. 

Na de marktscreening en de duurzaamheidsanalyse werden de volgende alternatieve dragers 

geselecteerd voor de uitvoering van het onderzoeksplan (Tabel 2). Het PVC-materiaal geldt als 

referentiemateriaal : 

 

Tabel 2: dragers voor testen van karakterisatie, bedrukbaarheid en recycleerbaarheid 

product Merknaam (verdeler) Dikte  

(m) 

Oppervlakte 
massa 
(g/m2) 

Omschrijving 

PVC 
banner 

D-line Frontlit 510 
(Frontlit) 

400 510 Interne geweven mesh, bedekt 
met gegoten PVC  

PP 
banner 
(R003) 

Solvent PP Film 220 
(Emblem) 

220 183 Gegoten film met universele 
coating 

PVC 
panel 

FOREX Lite 
(Thyssenkrupp 
Plastics) 

8000 4800 Geschuimd flexibel PVC panel met 
glanzend oppervlak 

PP 
panel 
(P002) 

Kibo-X (Infinex) 8000 2000 Sandwich panel: gladde buitenste 
laag met interne X-vormige spacer 
structuur 

 

De karakterisatie omvat de bepaling van de mechanische eigenschappen en de ‘user experience 

testen’ waarmee de bedrukbaarheid, en de technische kwaliteiten (kreukvastheid en kleurvastheid) 

onderzocht worden. 

De mechanische recyclage onderzoekt de recycleerbaarheid van de dragers. 
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Figuur 8: onderzoeksplan met de recycleerbaarheid en karakterisatie van de dragermaterialen in het ReDESign-project  

 

User experience test: Bedrukbaarheid 
De bedrukbaarheid van het bannermateriaal werd getest bij Karakters op een HP Latex 570 Printer met 

water gebaseerde latex inkten (HP 831/871 Latex Inks). Er werden zes ontwerpen in standaard roll up 

afmetingen geprint (Figuur 9) en opgesteld. Daarnaast werd een 40 m lange rol van PP banner Solvent 

PP Film in standaard basiskleuren gedrukt met verschillende passages. 

 

Figuur 9: Roll-ups in bannermateriaal Solvent PP Film als onderdeel van de user experience test 

De bedrukbaarheid is vergelijkbaar met de bedrukbaarheid van PVC. 

Ook de alternatieve dragers ter vervanging van PVC panels werden bedrukt en in de proeftuinen 

Gentse Feesten en het CPMT-gebouw geplaatst. Hierbij werd de verwerking en het plaatsen als gelijk 

met PVC ervaren. 
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User experience: gebruikersenquête 
200 respondenten werden op de Gentse Feesten gevraagd om een PP-panel te vergelijken met een 

PVC-panel (Figuur 10). 

Hierbij werd er geïnformeerd naar: 

• Het uiterlijk van het PP alternatief (in vergelijking met standaard PVC-paneel) 

• De gevoelsmatige balans tussen duurzaamheid en het prijskaartje dat eraan vasthangt 

• Het belang van duurzaamheid in de stad 

 

Figuur 10: gebruikersenquête op Gentse Feesten 2019: beoordeling van PP alternatief vs PVC standaard 

 

Uit de vragen: 

• “Als u moet oordelen over hoe het huidige paneel eruit ziet t.o.v. het kleinere paneel dat u net 

werd getoond, vindt u het huidige paneel dan:…” (Figuur 11) 

• “Stel dat beide panelen recycleerbaar zijn, het ene paneel is echter beter te recycleren dan het 

andere, dit maakt het ook een duurder paneel. Welk paneel geniet dan voor u de voorkeur?” 

• “Hoe belangrijk vindt u het dat de stad zich voor duurzaamheid inzet?” 

Kon men de volgende conclusies formuleren: 

• 1 op 4 respondenten vindt het PP alternatief minder mooi of lelijk, dus het wordt door 75% 

van de mensen wel als mooi of als neutraal ervaren 
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Figuur 11: bevraging naar beleving van het uiterlijk van een PP alternatief: het PP alternatief wordt... bevonden ten opzichte 
van het PVC panel 

• 98% van de respondenten kies voor een recycleerbare informatiedrager, zelfs als deze duurder 

is 

• 71% van de respondenten vindt dat het belangrijk dat de stad inzet op duurzaamheid 

User experience test: kleurvastheid 
De kleurvastheid van de alternatieve dragers wordt vergeleken met de referentie PVC drager. 

Daarnaast wordt ook een kartonnen variant meegenomen in de vergelijking. Vergeling van de lichte 

kleuren en verblauwen van zwart worden door de consument als niet mooi gepercipieerd.  
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Met behulp van colorimetrie worden de ‘Lab waarden1’ voor/na UV bestraling (10 weken, buitenlicht) 

vergeleken voor de  materialen PVC, PP (en karton). De resultaten worden samengevat in Tabel 3 voor 

het banner materiaal. 

Tabel 3: Lab-waarden van PVC en PP banners, voor en na UV bestraling 

 Lichte kleur Heldere kleur Donkere kleur 

 PP PP_U
V 

PVC PVC_U
V 

PP PP_U
V 

PVC PVC_U
V 

PP PP_U
V 

PVC PVC_U
V 

L 85,
3 

84,8 86,
9 

84,5 61,
7 

63,1 83,
6 

85,0 11,
4 

15,5 14,
1 

17,5 

a 0,8 -0,5 -1,9 -2,8 -
35,
6 

-31,0 -3,7 -4,6 0,1 0,0 0,0 -0,2 

b -3,6 2,2 -5,7 0,1 44,
6 

36,5 -
12,
0 

-7,8 -2,0 -2,7 -0,7 -1,0 

 Meer zwart, meer geel Meer wit, 
minder geel 

Meer wit, 
minder blauw 

Meer wit, meer blauw 

 

• De PP en de PVC banner materialen tonen een gelijkaardig ontkleuringsprofiel voor de lichte 

en de donkere kleuren: 

o L waarden bewegen naar de zwart regio, en b-waarden bewegen naar de geel regio 

voor de lichte kleuren; 

o  L waarden verminderen in de zwartregio en b-waarden bewegen naar de blauwregio 

voor lichtere kleuren 

                                                           

1 Lab waarden grafisch weergegeven 
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• Een gelijkaardige trend was merkbaar voor de panels (Figuur 12) 

o PP en PVC bleven stabiel na blootstelling aan UV-licht voor een periode van 10 weken 

o De PP panels die 6 maanden buiten bleven staan vertonen een duidelijke vergeling en 

verlichting (toename van wit-waarden) 

o De kartonnen drager presteerde merkbaar slechter dan de kunststof tegenhangers 

 

Figuur 12: UV- en buitentest van PP, PVC en kartonnen panels met per foto bovenaan de oorspronkelijke kleur en onderaan 
de kleur na UV-blootstelling 

User experience test: vouwtest 
Het banner materiaal wordt onderworpen aan een simpele vouwtest waarbij na vouwen met een 

gewicht van 1 kg, de resterende hoek t.o.v. het ongevouwen materiaal wordt opgemeten. Hierbij 

vergelijkt men Het PP materiaal met het referentie PVC materiaal (Figuur 13). 

  

Figuur 13: links: schematische voorstelling van vouwtest; rechts: foto van PP-banner voor en na de vouwtest; onder: 
resterende hoek (a) en ontspanningstijd (t) van de PP banner en van de PVC banner 
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α (°) t (s) 

PVC banner 8 ± 3 45 ± 9 

PP banner 33 ± 1  33 ± 3 

• Het PP materiaal heeft minder tijd nodig om te ontspannen maar zal in een redelijk grote hoek 

blijven na het vouwen, terwijl het PVC materiaal nagenoeg volledig ontspant en de vouw maar 

licht zichtbaar blijft. 

Recycleerbaarheid en ontinkten 
Om de recycleerbaarheid van de materialen  

• Panel: P002 (Kibo X)  

• Banner: R003 (Solvent Presentation Film PP) 

te optimaliseren wordt een bijkomend ontinktproces voorgesteld voor de banners. Recycleerbaarheid 
wordt gesimuleerd door het uitvoeren van mechanische recyclage. 

Mechanische recyclage omvat: 

• het shredden en het drogen van de materialen 
o Doel: Voorbehandeling om te kunnen verwerken tot een nieuwe banner of tot een 

ander product 
o shredder (8 mm zeefgrootte op Piovan type RSP15/30 shredder, Italy) en droger (3h 

op 80°C in hot air droger Farragtech card 40E, Austria)  

• Het extruderen: 
o Doel: Verwerking tot een nieuwe banner of tot een nieuwe plaat via sheetextrusie 
o Enkelschroef-extruder (Brabender 19 Plasticorder) 

▪ 50*0.7 mm2 slit matrijs (voor sheets) en 2 mm (diameter) ronde filament 
matrijs (voor pellets) 

▪ met schroefsnelheid 70 rpm  
▪ en temperatuursprofiel (van invoer tot matrijs): 170-185-200-210-210 °C 

• Het spuitgieten:  
o Doel: Verwerking tot een nieuw product met gerecycleerde inhoud via spuitgieten 
o Spuitgietmachine (280 kN, ENGEL e-victory met ISO 527-type 1A test-specimen 

matrijs) 
▪ barrel temperatuurprofiel: 230-230-220-210 °C  
▪ inspuitsnelheid 125 mm/s en -druk 800 bar 
▪ nadruk 200 bar, 4s en 20 s koeltijd op 25 °C. 
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Figuur 14: open en closed loop recyclage in het ReDESign-project 

Closed loop en open loop recyclage 
Het verschil tussen: 

• closed loop recyclage (een product wordt gerecycleerd tot hetzelfde product, in dit geval tot 

een dunne of dikke plaat via sheetextrusie) en  

• open loop recyclage (een product wordt gerecycleerd tot een ander product, in dit geval tot 

een driehoekig demostuk, ‘determinator’ genaamd) 

wordt geïllustreerd in Figuur 14. 

Closed loop recyclage is uitgevoerd op zowel bedrukt als op ontinkt materiaal, van zowel de banner als 

het panel, wat witte en gekleurde platen opleverde. Hiermee is deze recyclageweg aangetoond als 

haalbaar voor de geselecteerde alternatieve informatiedragers. 

Open loop recyclage is enkel uitgevoerd op bedrukt materiaal van de banner en het panel. Het leverde 

eindproducten die licht gekleurd waren, maar die vormelijk mooi waren. Ook deze recyclageweg is 

hierbij aangetoond. 

De printbaarheid en de verwerkbaarheid van de testmaterialen is aangetoond. De technische 

kwaliteiten van de materialen worden verder bepaald in de karakterisatie. 

Het ontinkten 
Ontinkten van het bannermateriaal door kort koken in zuiver zuur (mierenzuur of azijnzuur) leverde 

witte flakes uit zuiver polypropyleen (Figuur 15). Door deze behandeling werd de coatinglaag, 

geïdentificeerd als PMMA laag voor de hechting van de inkten), verwijderd (Figuur 16). De ontinkte 

materiaalstroom voldoet hierna aan de voorwaarde van mono-materiaal in de duurzaamheidsanalyse 

en zal een verbeterde mechanische kwaliteit opleveren in vergelijking met de niet-ontinkte 

materiaalstromen. 
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Figuur 15: Ontinkten van bannermateriaal: links: gekleurde flakes; midden: ontinkten in zuur; rechts: witte, zuivere flakes 

  

Figuur 16: Samenstelling van de PP-banner (links) en het PP-panel (rechts) 

De visuele kwaliteit van de ontinkte materialen in vergelijking met de niet-ontinkte materialen wordt 

weergegeven in Figuur 17. De inkt is duidelijk zichtbaar in de stukken, maar wel goed verdeeld. 

Afhankelijk van de toepassing van het recyclaat kan dit niet-ontinkt recyclage-materiaal op zich 

gebruikt worden. In deze open loop recyclage toepassingen kan men zo de milieukost door het 

ontinkten vermijden, waardoor het product duurzamer wordt. 

  

Figuur 17: spuitgietstukken van banner (links) en panel (midden) zonder ontinkten; rechts : ontinkt banner-materiaal. 
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Karakterisatie 
Een totaal beeld van de mechanische eigenschappen werd bekomen door het combineren van 

volgende metingen: 

• trektest:  

o op gestanste samples (uit de sheets) en op gespuitgiete samples, beide volgens ISO 

527-1 (2012), type 1A 

o op een trekbank ( Instron 5565, met Bluehill 2.0 software, 5kN laadcel) 

o modulus en vloeigrens zijn belangrijke eigenschappen 

• impacttest 

o Ref. ISO 179-1 

o Tinius Olsen apparaat voor Charpy impact, pendulum 2 J 

o 2 mm notched, 23°C 

o Impact of slagvastheid 

• MFI meting 

o Ref ISO 1131 

o Davenport toestel 

o 230°C; 2,16 kg 

o MFI-waarden zijn een maat voor de vloei: hoe hoger, hoe makkelijker het vloeit  

• Dichtheidsmeting 

o onderdompelmethode 

o Ref ISO 1183 

De resultaten worden de verschillende banner-materialen en voor de verschillende panel-materialen 

weergegeven in bijlage 6.9 en in 6.10. 

Hierbij wordt de volgende naamgeving gebruikt: 

• Virgin: onbedrukt materiaal 

• Stans: bedrukt materiaal, in testvorm uitgestanst 

• Inkt- sheetextrusie: bedrukt materiaal dat na shredden sheetextrusie onderging 

• Ontinkt-sheetextrusie: bedrukt materiaal dat na shredden en ontinkten sheetextrusie 

onderging 

• Inkt-spuitgieten: bedrukt materiaal dat na shredden spuitgieten onderging 

• ontinkt-spuitgieten: bedrukt materiaal dat na shredden en ontinkten spuitgieten onderging 

Op deze manier kan het recycleren via sheetextrusie (closed loop) en via spuitgieten (open loop) 

vergeleken worden. 

Daarnaast kan met ook het effect van ontinkten onderzoeken. 
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Banners 
In Figuur 18 worden de eigenschappen modulus, een maat voor stijfheid van het materiaal en 

vloeigrens, het punt waarop elastische naar plastische vervorming overgaat, tegenover elkaar uitgezet 

voor de banners. 

• Het materiaal ‘inkt-stans’ stelt de onbewerkte banner voor, die een grote spreiding vertoont 

in vloeigrens, vermoedelijk door de samenstelling in een PPMA-toplaag en in een PP-

onderlaag. 

• De recyclage via sheetextrusie zorgt voor een negatief effect op de mechanische 

eigenschappen modulus en vloeigrens. Het PPMA-materiaal, dat op zich sterk en stijf is, al dan 

niet in combinatie met de thermisch gevoelige inkt, zorgt bij deze thermische verwerkingsstap 

niet voor een verbetering van de eigenschappen. 

• Ontinkten alvorens te recycleren heeft door de verwijdering van de PPMA-laag een gunstig 

effect op de stijfheid van het recyclaat, na sheetextrusie. 

• Eenzelfde effect zien we ook bij ontinkten voor het spuitgietproces. Hierbij zorgt het 

recyclageproces zelf voor een verbetering van de eigenschappen. 

 

Figuur 18: Mechanische eigenschappen uit trektest van bannermateriaal: bedrukte banner (inkt-stans); Closed loop 
gerecycleerde banner (inkt-sheetextrusie); Closed loop gerecycleerde ontinkte banner (ontinkt-sheetextrusie); open loop 
gerecycleerde banner (inkt-spuitgieten); open loop gerecycleerd ontinkte banner (ontinkt-spuitgieten) 
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Figuur 19: MFI-waarden van de banner-materialen 

In Figuur 19 treedt de melt flow index (MFI) op als maat voor degradatie van de bannermaterialen. 

• We zien dat het bedrukken van de banners een vermindering in vloei van het materiaal met 

zich meebrengt. (virgin-stans vs inkt-stans).  

• Het recycleren via spuitgieten zorgt dan weer voor een stijging in de vloei, wat kan aangeven 

dat er beperkte degradatie van het banner-materiaal optreedt bij het open loop recycleren. 

• Ontinkten alvorens te recycleren via closed loop extrusie, zorgt niet voor een vloeiverandering, 

al is er wel een grote spreiding op de meetresultaten. Mogelijks wordt dit veroorzaakt door 

een residu van het zuur dat gebruikt wordt on te ontinkten en kan dit door een extra spoelstap 

verminderd worden. 

• De MFI-waarden liggen allen in het gebied dat herverwerking via spuitgieten prefereert boven 

herverwerking via sheetextrusie. 

Ontinkten heeft zeer duidelijke een gunstig effect op de slagvastheid van gespuitgiete gerecycleerd 

banner-materiaal, zoals op te merken valt in Figuur 20. 



 

34 
EINDVERSLAG PROJECT REDESIGN                                                                 

 
 

 

Figuur 20: impactwaarden van banner-materialen 

Ontinkten alvorens banner-materiaal te recycleren heeft dus geen schadelijk effect op de kwaliteit van 

het recyclaat en kan als positief worden beschouwd omdat de materiaal van een tweevoudige 

samenstelling (PP + PMMA) naar een mono-materiaal wordt gebracht. 

Als we de data van treksterkte en van impactsterkte vergelijken in bijlage 6.9 dan zien we voor de niet-

ontinkte gerecycleerde materialen een daling naar de range van MPO materialen.  

Closed loop en open loop recyclage van banner-materiaal zijn beide mogelijk. 

Panels 
Figuur 21 toont de mechanische eigenschappen modulus en vloeigrens van het panel-materiaal. 

• De grote spreiding op het basis panel-materiaal (inkt-stans) komt door de testtechniek, het 

materiaal diende in twee gesneden te worden en was door zijn inwendige X-structuur niet 

overal gelijk in dikte 

• De beide recyclagewegen, closed loop via sheetextrusie en open loop via spuitgieten, leveren 

een sterk materiaal dat vergelijkbaar is met virgin polypropyleen van hoge kwaliteit. 

Ontinkten is hier niet meegenomen, maar zelf er zonder kan men concluderen dat de kwaliteit van het 

gerecycleerde materiaal voldoende is voor hergebruik na recyclage. 
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Figuur 21: Mechanische eigenschappen uit trektest van panelmateriaal: bedrukt panel (inkt-stans); Closed loop gerecycleerd 
panel (inkt-sheetextrusie); open loop gerecycleerde panel (inkt-spuitgieten) 

De recycleerbaarheid van de banner- en de panel-materialen is hiermee voldoende aangetoond. 

Het vloeigedrag van de recyclaten is normaal en toont een voorkeur voor open loop recyclage voor 

banners en voor closed loop recyclage voor panels. 

Ontinkten zorgt niet voor degradatie, maar herhaaldelijk verwerken wel. Hier zal het aantal thermische 

stappen dat een materiaal ondergaat (het aantal recyclagecycli dat een materiaalstroom doorloopt) 

dus door beperkt worden. 

Als men een stijver en impactbestendiger recyclaat wil bekomen, beroept men zich best op open loop 

recyclage. 

Beide recyclagewegen, closed en open loop zijn mogelijk voor beide informatiedragers. 

 

6.5. D3.1: Evaluatie van alternatieve dragers in proeftuinomgeving 
Tabel 4: evaluatie van alternatieve dragers in hun proeftuinen 

materiaal projectcode partners Locatie 
proeftuin 

duur uitrolbaar alternatief opmerkingen 

PP-
banner 
(Solvent 

R003 CPMT, 
Karakters 

CPMT, 
HoGent 

1 jaar ja waardig Geen veelvuldig 
oprollen en 
inrollen van het 
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PP Film 
220) 

opendeurdag 
2018 

bannermateriaal 
wegens scheur- 
en 
kreukgevoeligheid 

PP-panel 
(Kibo X) 

P002 Stad 
Gent, 
Karakters, 
CPMT 

Gentse 
Feesten 
2018; 
toiletcabines 

10 dagen ja waardig Gekoppeld aan 
een 
gebruikerspoll die 
PP-panel met 
PVC-panel 
vergeleek 

PP-panel 
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De materialen konden zonder moeilijkheden ingezet worden in de proeftuinen, net zoals dit voor PVC 

informatiedragers zou gebeuren (Figuur 22 en Tabel 4) . 

   

Figuur 22: links: PP-panel en PP-banner in proeftuin CPMT; midden: PP panel in proeftuin Rectoraat; rechts: PP panel van 
proeftuin Gentse Feesten 

• Hoe makkelijk zijn de geselecteerde dragermaterialen uitrolbaar voor signalisatie en hoe 

gedragen de alternatieve dragers zich eens geplaatst?  
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De materialen zijn commercieel beschikbaar en vergen geen speciale behandeling/voortraject/andere 

benadering dan de huidige dragers op de markt. In het uitrollen naar signalisatie is de keuze van de 

geschikte drager belangrijk. De dikte en de stevigheid en ook het gewicht spelen een cruciale rol. Zo 

vertoonden de dunne panels met gerecycleerde kern (PP panel Akyprint 3R) na enig gebruik (weliswaar 

in een buitenomgeving) een kleurverandering en het verlies van een glad oppervlak door plooien. Ze 

waren echter wel geschikt als signalisatie-materiaal, bevestigd tegen een muur. De stevige dikke 

panelen daarentegen met een X-structuur in de kern (Kibo X) bleken geschikt als robuuste 

informatiedragers in een buitenomgeving, bevestigd aan sanitaire containers met een velcro-systeem. 

Men dient een onderscheid te maken tussen banners en panelen. Over het algemeen kunnen de 

alternatieven ingezet worden als volwaardige informatiedragers voor tijdelijke binnen-signalisatie. 

Bij de banners die geselecteerd werden binnen het ReDESign-project dient men de nuance in te voeren 

dat het recycleerbare alternatief voor de klassieke PVC-banner inboet aan robuustheid. De 

gebruikerstesten onthullen een grotere gevoeligheid aan scheuren en plooien, wat bij intens gebruik 

vroegtijdig tot falen kan leiden. 

De panelen presteren goed, vergelijkbaar met PVC, bij plaatsing tegen muren/oppervlaktes. In een 

kleinschalige uitbreiding van het gebruik van een type alternatief paneel naar buitengebruik, kon men 

wel de invloed van de weersomstandigheden opmerken. 

• Hoe beïnvloeden ze het logistieke proces van de producent en de plaatser?  

Er worden geen verschillen waargenomen tussen een PVC drager en een duurzaam alternatief in het 

logistieke proces. Ook de plaatsing gebeurde door kleven of vasthechten aan een staander of door 

inklemmen in een roll up systeem, net zoals dat voor een PVC alternatief gebruikelijk is. 

• Wat zijn de meest geschikte inzamel- en verwerkingsmogelijkheden?  

De duurzame alternatieven kunnen op het einde van hun leven terecht in de inzamelstroom 

‘gemengde kunststoffen’. Deze is beschikbaar in containerparken, maar wordt ook door 

afvalverwerkers in hun aanbod voorzien. Hierbij wordt er een container geplaatst waarin alle 

kunststoffen opgevangen worden. Deze kunststoffen krijgen an recyclage een tweede leven dankzij de 

recyclagebedrijven. 

Dragers op basis van PVC zijn niet wenselijk in deze gemengde stroom en dienen verwijderd te worden 

via de reststroom, dus ze dragen niet bij tot een hergebruik van grondstoffen maar gaan naar 

verbranding. 

Daarnaast hanteren sommige grootleveranciers van informatiedragers een lokale inzameling van hun 

producten in drukkerijen en designbureaus. Er worden boxen voorzien waarin de informatiedragers 

op basis van hun samenstelling gesorteerd worden door de gebruiker. Deze boxen worden dan 

periodiek (bij het leveren bijvoorbeeld) opgehaald. 
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6.6. D4.1: Rapport over economische en milieu-impactberekening van de 

signalisatiematerialen 

Milieu-impactberekening 
 

Door: Sophie Sfez, Sophie Huysveld and Jo Dewulf van Ghent University, Department of Green 

Chemistry and Technology, Research group STEN (Sustainable System Engineering) 

6.6.1. Introduction 
This report presents the results of an LCA conducted to evaluate the environmental sustainability of 

the ReDesign products.  

6.6.2. Goal and scope 
The goal of the environmental sustainability assessment is to compare the PP banners/panels 

produced in the framework of the ReDesign project with a benchmark scenario in which the 

banners/panels are produced from PVC (Figure 1). While today the PVC banners are mainly disposed 

as municipal waste and incinerated, PP banners and panels are produced with the aim to be recycled. 

A recycling process has been developed during the ReDesign project. Based on this process, several 

recycling scenarios are defined for the PP banners and panels: 

• PP scenario: the products (banners/panels) are produced from virgin PP and disposed as the 

PVC alternatives (i.e., incinerated); 

• Closed loop scenario: the banners/panels are produced from virgin PP and follow several 

recycling loops which involves shredding the banners/panels, de-inking, extrusion into pellets 

and extrusion into new product (banners/panels). When all the recycling loops are completed, 

the products are incinerated; 

• Open loop 1: the banners/panels are produced from virgin PP and are recycled without de-

inking to produce the inner layer of twin-wall panels. The produced panels are themselves 

recycled to produce the inner layer of new panels. When all the recycling loops are completed, 

the panels are incinerated; 

• Open loop 2: the banners/panels are produced from virgin PP and are recycled as garden 

furniture. At the end of its lifetime, the furniture is incinerated. 

The scenarios are presented in Figure 23 to 28 in the case of the banners. 
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Figuur 23: PVC scenario ((1)4.7 kg for panels)    Figuur 24: PP scenario without recycling 
((1)1.7 kg for panels 

 
Figuur 25: Closed loop scenario ((1)1.7 kg for panels; (2)1.5 kg for panels) 
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Figuur 26: Open loop scenario 1 ((1)1.7 kg for panels; (2)0.90 m2 (1.5 kg) for panels) 
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Figuur 27: Open loop scenario 2 ((1)1.7 kg for panels; (2)1.5 kg for panels) 
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Figuur 28: Cardboard scenario (only for the panels) 
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6.6.3. Data inventory 
Data inventory was made in collaboration with The Center for Polymer and Material Technologies 

(CPMT) and the Laboratory of Industrial Water- and Ecotechnology (LIWET) of Ghent University. 

6.6.3.1. Physical characteristics of the products 
The composition and density of the PVC and PP banners and panels were measured by CPMT. It 

revealed that the PP products are not made of 100% PP, but a mix of PMMA, calcium carbonate (CaCO3) 

and PP. In the analysis, the banners and panels were assumed 100% pure PP and their density was 

calculated based on the density of pure PP (900 kg m-3). The density measured by CPMT was considered 

for the PVC products. 

The density of the PP twin-wall panels is based on the Kibo-X twin-wall panels with a thickness of 8 

mm (www.kibo.de), the same as the ReDesign panels. The inner layer of the panel represents 85% of 

the total weight. The density of the PVC twin-wall panel was calculated as: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝐾𝑖𝑏𝑜 − 𝑋 𝑡𝑤𝑖𝑛 − 𝑤𝑎𝑙𝑙 𝑃𝑉𝐶 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑃𝑃 𝐾𝑖𝑏𝑜−𝑋 𝑡𝑤𝑖𝑛−𝑤𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙×𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑃𝑉𝐶 𝑏𝑎𝑛𝑛𝑒𝑟

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑃𝑃 𝑏𝑎𝑛𝑛𝑒𝑟
                          (Eq. 1) 

The characteristics of the products are summarized in Table 5. 

Tabel 5: Density of virgin-based products considered in the analysis. 

  Composition Weight per area 
(without ink) 

ReDesign products PVC banner 100% PVC 486 g m-2 (1) 

PVC panel 100% PVC 4800 g m-2 (1) 

PP banner 100% PP 183 g m-2 (2) 
PP panel 100% PP 1680 g m-2 (2) 

Kibo-X twin-wall 
panels (for Open loop 1 
scenario) 

PVC panel 100% PVC 5326 g m-2 (3) 

Inner layer 100% PVC 4378 g m-2 
PP panel 100% PP 2000 g m-2 (4) 

Inner layer 100% PP 1700 g m-2 

Cardboard panel Panel 100% Cardboard 2200 g m-2 (5) 
(1) based on CPMT measurements 
(2) calculated based on density of pure PP (and assuming 100% PP) 
(3) calculated based on Eq. 1 
(4) www.kibo.de; thickness: 8 mm 
(5) https://www.hvggraphics.com.au/store/product/1008/re-board-reg-premium.html; thickness: 10 
mm 

The products made from recycled materials are assumed to have the same density as their virgin-based 

equivalents. 

 

6.6.3.2. Shredding (all scenarios except Cardboard scenario) 
 

The first step of the recycling loop is shredding the banner/panel into flakes. A 3 kW shredder is used, 

with a capacity of 10 kg/h. 3% of material is estimated to be lost during shredding. 

http://www.kibo.de/
https://www.hvggraphics.com.au/store/product/1008/re-board-reg-premium.html
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6.6.3.3. De-inking process (Closed loop scenario) 
The de-inking process is a necessary step in the Closed loop scenario. Inputs were measured by LIWET 

for the banners. It starts with ink removal using 1 L of formic acid per 100 g of banner flakes. The mix 

is heated up to 100.8 °C for 5 minutes using a 600 W heat mantle and a 45 W stirrer. The mixture is 

then filtered manually and the flakes are rinsed in water (2 L per 100 g of flakes) and dish washing 

product (2 ml per 100 g of flakes). The production of the detergent is neglected in the analysis. The mix 

is filtered manually and the flakes are dried at 60 °C for 12 hours in a 2800 W oven. LIWET estimated 

the capacity of the oven to be 5.5 kg per batch.    

The solvent (formic acid) is recovered for reuse. It is first distilled by heating it up at 100.8 °C for 10 

minutes using the same heat mantle and stirrer as for ink removal. 80% of the solvent is recovered 

after distillation. As a cut-off, the solvent was considered fully renewed when only 1% of the initial 

amount remains. Therefore, the number of times N the solvent can be reused can be calculated as 

follow: 

𝑁 =
ln (1%)

ln(80%)
 

Therefore, the initial volume of solvent is estimated to be reused 20.6 times before its complete 

exhaustion. The initial amount of input solvent is then divided by the number of times it can be reused. 

It results in the use of 0.09 l m-2 of solvent used. 

The total losses of material during de-inking are estimated to be 2%. 

Data for the de-inking panels were not available at the time of the assessment. The amount of inputs 

for de-inking the panels was calculated following a conservative approach and assuming that the inputs 

for de-inking were proportional to the weight of plastic to de-ink.   

6.6.3.4. Extrusion (all scenarios except Cardboard scenario) 
The extrusion into pellets occurs in all the scenarios. In the Closed loop scenario, Open loop scenario 

1 and Open loop scenario 2, the pellets are then extruded into banner, panel and furniture. For the 

extrusion into pellets, a 1.5 kW extruder is used, with a capacity of 1000 g h-1. The extruder used to 

extrude the pellets into a banner is a 6.7 kW extruder with a capacity of 1300 g h-1. The same extruder 

is assumed to be used for the extrusion into panels and furniture. In total, 6% of the material is 

estimated to be lost during the extrusion steps. 

6.6.3.5. Cardboard panel production 
The cardboard panel production is based on the ecoinvent process “market for corrugated board box 

| RER”. The cardboard recycling process was adapted from the ecoinvent process “corrugated board 

box, production | RER” by removing the virgin cardboard/paper inputs, thus only keeping the 

chemicals, energy and water input necessary for the recycling process. For the recycling process, the 

losses of material are estimated to 10.4%, based on the material losses reported for five paper and 

cardboard recycling technologies in Merrild et al. (2008). 

6.6.3.6. Incineration 
Banners, panels and furniture reaching their end-of-life are incinerated, as well as the losses occurring 

along the process chain. The incineration process is modelled based on the ecoinvent database 
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(Frischknecht et al. (2005); v3.3). The amount of electricity and heat produced from incineration is 

calculated based on values from ecoinvent v3.3 (see Table 6). 

Tabel 6: Production of electricity and heat per type of polymer (ecoinvent v3.3). 

Process Electricity (MJ/kg) Heat (MJ/kg) 

PP incineration 4.20 8.15 

PVC incineration 2.21 5.38 
Cardboard 1.55 3.23 

   

6.6.3.7. Number of recycling loops (Closed loop, Open loop 1 & Cardboard 

scenarios) 
Together with CPMT, the number of recycling loops was set to 5. Based on the loss percentages 

mentioned in the previous sections for each process step, the mass flow of the total recycling loops 

are summarized in Figure 29 and 30 for the banners and panels, respectively.  

Closed loop scenario 

 
Open loop scenario 1 

 
Figuur 29: Mass flow and associated product area produced along the recycling loops (R) of the Closed loop and Open loop 1 
scenario of the banners. 
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loops. It is 1.8 and 1.9 kg per m2 of recycled banner for the Closed loop and Open loop 1 scenarios, 

respectively. 
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Open loop scenario 1 

 
Figuur 30: Mass flow and associated product area produced along the recycling loops (R) of the Closed loop and Open loop 1 
scenario of the panels. 

The total area of panels and twin-wall panels obtained in the Closed loop and Open loop 1 scenarios 

(3.6 and 3.8 m2, respectively) is used to calculate the total amount of PVC avoided by the recycling 

loops. It is 17.5 and 17.7 kg per m2 of recycled panel for the Closed loop and Open loop 1 scenarios, 

respectively. 

6.6.3.8. Background data 
The ecoinvent database (v3.3) is used to model the background processes.   

6.6.4. Impact assessment 
The impact on Climate Change and Resource use are assessed based on the IPCC GWP 100 method 
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the sensitivity analysis, the amount of solvent used in the panel scenarios are assumed the same as in 

the banner scenario, thus considering that the amount of solvent is related to the area to de-ink rather 

than the weight of the product to de-ink. 
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6.6.5. Results 

Banners 

The results of the impact of the banners on Climate Change are presented in Figure 31. 

 

Figuur 31: Global Warming impact of the five banners scenarios. 

The main contributors of the PVC scenario are the production of virgin PVC (38%), the incineration of 

the product at the end-of-life (37%) and the extrusion of the PVC into banners (25%). The main 

contributors of the PP scenario are similar, the first contributor being the incineration of the product 

(42%), the production of virgin PP (35%) and the extrusion of the PP into products (23%). The net 

impact of the PVC and PP scenario are 2.5 and 1.0 kg CO2eq m-2 banner, respectively. These two 

scenarios have the highest net impact, as the closed loop, open loop 1 and open loop 2 scenarios have 

an impact of -1.0, -4.4 and 0.6 kg CO2eq m-2 banner. However, it shows that simply replacing PVC by 

PP in single use banners has the potential to decrease by more than 60% the impact of the banner on 

climate change. This is due to the lower density of PP compared to PVC, which results in the use of less 

material in the PP banners (0.19 kg m-2 PP banner against 0.49 kg m-2 PVC banner). 

The Closed loop scenario is the scenario with the highest positive impact (5.6 kg CO2eq m-2 banner). 

The main contributor is the de-inking process (2.4 kg CO2eq m-2 banner), mainly due to the drying step 

(50% of the de-inking impact) and the production of the solvent (37%). The following main contributors 

are the extrusion of the PP into new banners along the five recycling loops (17%) and the disposal of 

the solvent (15%). This positive impact is outbalanced by the avoided impact (-6.6 kg CO2eq m-2 

banner), 58% of which is due to avoiding the production of virgin PVC from the recycling of the PP 
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banners into new banners. 38% of the avoided impacts is due to the avoided extrusion of this PVC. The 

net impact of the Closed loop scenario is -1.0 kg CO2eq m-2 banner. This negative number does not 

mean that the banners represent a sink of emissions: it means that compared to the benchmark 

scenario (i.e., the production of PVC banners), the recyclable PP banners have a lower impact on 

Climate Change. 

The Open loop 1 scenario shows the lowest net impact (-4,4 kg CO2eq m-2 banner). While there is no 

impact from de-inking, the avoided impacts have the same order of magnitude than in the Closed loop 

scenario, which makes the net impact lower.  

The Open loop 2 scenario has a net impact of 0.6 kg CO2eq m-2 banner, making it the least preferable 

scenario among the closed and open loop scenarios. This lower environmental performance is due to 

the low avoided impact from avoiding PP instead of PVC in the two other scenarios. This conclusion 

might change if the recycled plastic-based furniture is assumed to replaced aluminum or wood-based 

furniture. However, recycled plastic-based furniture is more likely to displace the production of plastic-

based furniture chosen by consumers because of its particular properties (e.g., lightness and easiness 

to clean).   

The results of the impact of the banners on Resource Use are presented in Figure 32. The result profile 

is similar to the one for Climate Change. The order of the preferred scenarios is the same. The main 

difference lays in the contribution of incineration, which is lower in all the scenarios. Moreover, the 

contribution of solvent disposal in the Closed loop scenario drops to 1%.  

 

Figuur 32: Resource use impact of the five banners scenarios. 
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Panels 

The analysis of the panels considered the same scenarios as for the banners as well as an additional 

scenario which considers the option to produce cardboard panels. The results for Climate Change 

impact are presented in Figure 33. The order of magnitude of the results for the panels are higher than 

for the banners because panels require much more material per squared meter (-13.9, -43.4 and 5.4 

kg CO2eq m-2 panel for the Closed loop, Open loop 1 and Open loop 2 scenarios, respectively). However, 

the results profile of the PVC, PP, Closed loop, Open loop 1 & 2 scenarios is the same as for the banners. 

Therefore, the hotspot analysis of these scenarios is not further detailed here. The cardboard scenario 

appears to be the one with the lowest net impact (-61.1 kg CO2eq m-2 panel). The Closed loop and Open 

loop 1 scenarios emit more greenhouse gases during the production process than the cardboard 

scenario. It is important to stress the fact that data for cardboard panels are taken from the ecoinvent 

database, which corresponds to processes developed at industrial scale. The efficiency of the ReDesign 

process, still at lab scale, is expected to increase when implemented at larger scale and when choices 

of industrial scale processes will have to be made, e.g., the replacement of batch deinking (current 

situation) by a continuous process.  

 

Figuur 33: Global Warming impact of the six panel scenarios. 

 

Sensitivity analysis 

 

As the results profile of the impact on Climate Change and Resource Use are similar, only the results 

of the sensitivity analysis of the impact on Climate Change are presented. They are presented in Figure 

34 for the panels. When considering one recycling loop instead of five, the Global Warming Potential 

of the Closed loop and Open loop 1 scenarios increases to 3.4 and -3.6 kg CO2eq m-2 panel, respectively. 
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However, those scenarios remain preferable compared to the PVC and PP scenarios, with the Open 

loop 1 scenario still being the one with the lowest impact on Climate Change.  

Improving the performance of drying in the Closed loop scenario has a large impact on its Global 

Warming impact as it drops from -13.9 to -24.8 kg CO2eq m-2 panel. However, considering a lower 

amount of solvent used results in an even lower impact as the Global Warming Potential drops to -28.0 

kg CO2eq m-2 panel. This is due to the fact that not only reducing the amount of solvent reduces the 

impact of solvent production, but it also reduces the impact of waste solvent disposal. Combining 

improved drying and lower solvent use results in a Global Warming impact of -38.8 kg CO2eq m-2 panel. 

 

 

 

Figuur 34: Results of the sensitivity analysis of the impact on Climate Change for the panels. 

6.6.6. Conclusions 
The impact of the ReDesign products on Climate Change and Resource use were assessed and 

compared with benchmark scenarios. First, the results show that simply replacing PVC by PP in a single 

use product (no recycling loop) decreases the impact by more than 60%. Secondly, the open loop 1 

scenario appears to be the most promising option among the three recycling scenarios. The Closed 

loop scenario is the second preferred option, due to the high impacts related to the de-inking process, 

especially due to the drying of the flakes and the use and disposal of the solvent. The recycling of the 

banner and panel into garden furniture is the least interesting option. This conclusion might change if 

the recycled plastic-based furniture is assumed to replaced aluminum or wood-based furniture. 

However, recycled plastic-based furniture is more likely to displace the production of plastic-based 
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furniture chosen by consumers because of its particular properties (e.g., lightness and easiness to 

clean). 

The comparison with the cardboard panels showed that cardboard is a more interesting material than 

PP. However, the data used in the analysis were at industrial scale for cardboard and at lab scale for 

the ReDesign panels. Therefore, the potential of efficiency improvement of the ReDesign processes 

should be further investigated to estimate its potential performance compared to cardboard. The 

sensitivity analysis showed potential improvements that could result in a competitive process, i.e., the 

improvement of drying efficiency and the optimized use of solvent.  
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Economische berekening (kostprijsanalyse) 
Voor de panels werd de totaalprijs in hoofdzaak gedreven door de aankoopprijs van het PVC-, PP- of 

kartonnen dragermateriaal, weergeven in Figuur 35. 

De ophaling en de redirectie van de materialen naar een industriële afvalstroom verschilde tussen de 

materialen, wat een belangrijke factor is in de toekenning van het label ‘recycleerbaar’. 

Zo komt een PP panel terecht bij de harde plastics, die gerecycleerd worden, net als het karton, 

terwijl de PVC drager in de afvalstroom ‘gemengd afval’ of de reststroom terechtkomt, waarna het 

materiaal verbrand wordt. 

http://dx.doi.org/10.1007/s11367-013-0555-7
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Figuur 35: samenvatting van kostprijsanalyse van alternatieve dragers in vergelijking met PVC panel 
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6.7. D5.1: Eindevaluatie van het project en aanbevelingen 
Het ReDESign-project werd positief geëvalueerd door de partners. 

De doelstellingen (deliverables en milestones) zijn succesvol uitgevoerd (Tabel 7). 

Als aanbeveling stelt men een praktische implementatie op middel- tot grote schaal voor van het 

resultaat, nl. de vervanging van PVC dragers door duurzame PP alternatieven. Daarnaast wordt ook 

een vervolgstudie aanbevolen met een soortgelijke opzet, toegepast op een ruimer domein. 

Tabel 7: Deliverables en milestones per werkpakket met verwijzing naar documenten in bijlagen 

Werkpakket 1 Identificatie van potentiële te vervangen materialen en 
alternatieven  

document 

Deliverable 1.1 
(D1.1) 
 

Verslag over screening van te vervangen signalisatie-
materialen met weging volgens verduurzamingspotentieel 

Bijlage 6.3 

Deliverable 1.2 
(D1.2) 

Verslag over studie van mogelijke alternatieven, met zoveel 
mogelijk informatie rond productsamenstelling en -
karakterisatie 

Bijlage 6.3 

Milestone 1.1 
(M1.1) 

Keuze van x te vervangen signalisatiematerialen op basis van 
weging volgens verduurzamingspotentieel 

Verslag 18-
04-2018, 
bijlage 6.8 

Milestone 1.2 
(M1.2) 

Keuze van potentiële alternatieven op de markt Verslag 18-
04-2018, 
bijlage 6.8 

Werkpakket 2 Materiaalonderzoek  
Deliverable 2.1 
(D2.1)  

Rapport rond karakterisatie, bedrukbaarheid en 
recycleerbaarheid van verschillende materialen en beschikbare 
alternatieven 

Bijlage 6.4, 
bijlagen 6.9 
en 6.10 

Deliverable 2.2 
(D2.2) 

Rapport rond haalbaarheid ontinkten van de recycleerbare 
dragers 

Bijlage 6.4 

Werkpakket 3 Praktijktesten in living lab omgeving  

Deliverable 3.1 
(D3.1) 
 

Evaluatierapport van de verschillende nieuwe 
signalisatiematerialen getest in de proeftuinomgevingen, met 
beschrijving van logistiek, gebruikerservaring, effectiviteit van 
de over te brengen boodschap en modaliteiten voor hergebruik 

Bijlage 6.5 

Milestone 3.1 
(M3.1) 

Overzicht van geschikte materialen, getest in reële 
werkomgevingen 

Bijlage 6.8 

Werkpakket 4 Impactberekening  
Deliverable 4.1 
(D4.1) 
 

Rapport over economische en milieu-impactberekening van de 
verschillende alternatieve signalisatiematerialen 

Bijlage 6.6 
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Milestone 4.1 
(M4.1) 

Keuze van signalisatie-alternatieven voor volle schaal 
implementatie op basis van praktijktesten, gebruikerservaring 
en impactberekening. 

Bijlage 6.8 

Werkpakket 5 Kennisdeling en aanzetten tot transitie  

Deliverable 5.1 
(D5.1) 
 

Eindevaluatie van het project met resultaten alsook 
aanbevelingen voor enerzijds producenten en leveranciers en 
anderzijds nieuwe eindgebruikers, nieuwe implementaties en 
toekomstig onderzoek 

Bijlage 6.7 

Milestone 5.1 
(M5.1) 

Meeting voor kennisoverdracht naar andere maatschappelijke 
stakeholders uit het netwerk van Stad Gent/UGent 

Bijlage 6.8 
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6.8. Milestones 

6.8.1. M1.1: Keuze van te vervangen signalisatiematerialen volgens duurzaamheidspotentieel 
 

type naam product firma samenstelling op fiche weblink 

Panel 
(P005) 

Palboard Palram 
(Igepa) 

PVC/gerecycleerde PVC 
kern 

http://www.palram.com/palboard 

Panel FOREX Lite  Thyssenkrupp 
Plastics 

PVC https://www.thyssenkrupp-plastics.be/forex-foamalite-pvc-
hardschuimplaten/ 

Banner D-line Frontlit 510  Frontlit PVC https://www.dimix.com/product/printmedia/pvc-spandoek-mesh-
printmedia/p3344-d-line-frontlit-production-fr-510-g-m2-gegoten-pvc-
spandoek-b1/ 

 

  

http://www.palram.com/palboard
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6.8.2. M1.2: Keuze van potentiële alternatieven op de markt 

Panels 

proje
ct 

product 

input 
no. 

naam product firma samenstelling op 
fiche 

weblink 

P001 Akylite D4 DS 
Smith/Kaysersbe
rg-plastics 
(Igepa) 

PP http://www.dssmith.com/contentassets/d7e8444c3fa4438395dae8e6fb65e1ff/ft-
akylite-d4-600-gb-11-13.pdf  

P002 Kibo X Infinex/kibo 
(Igepa) 

PP http://www.kibo.de/KIBO-X_Panels_brochure.html  

P003 B-bond digital B-bond (Igepa) Alu/PE-kern http://www.igepa.be/nl/nieuws/actueel/nieuw-bij-igepa-b-bond-digital  

P004 Redbond Vink Alu/PE-kern http://www.vink.be/nl-BE/Producten/Signs-Graphics/Kunststof-
platen/vellen/Aluminium-sandwichplaten.aspx  

P006 Akylite 3R DS 
Smith/Kaysersbe
rg-plastics 
(Igepa) 

Gerecycleerde PP-
kern 

http://www.dssmith.com/contentassets/d7e8444c3fa4438395dae8e6fb65e1ff/ft-
akylite-3r-600-gb-05-14.pdf  

http://www.dssmith.com/contentassets/d7e8444c3fa4438395dae8e6fb65e1ff/ft-akylite-d4-600-gb-11-13.pdf
http://www.dssmith.com/contentassets/d7e8444c3fa4438395dae8e6fb65e1ff/ft-akylite-d4-600-gb-11-13.pdf
http://www.kibo.de/KIBO-X_Panels_brochure.html
http://www.igepa.be/nl/nieuws/actueel/nieuw-bij-igepa-b-bond-digital
http://www.vink.be/nl-BE/Producten/Signs-Graphics/Kunststof-platen/vellen/Aluminium-sandwichplaten.aspx
http://www.vink.be/nl-BE/Producten/Signs-Graphics/Kunststof-platen/vellen/Aluminium-sandwichplaten.aspx
http://www.dssmith.com/contentassets/d7e8444c3fa4438395dae8e6fb65e1ff/ft-akylite-3r-600-gb-05-14.pdf
http://www.dssmith.com/contentassets/d7e8444c3fa4438395dae8e6fb65e1ff/ft-akylite-3r-600-gb-05-14.pdf
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P007 Akyprint 3R DS 
Smith/Kaysersbe
rg-plastics 
(Igepa) 

Gerecycleerde PP-
kern 

http://www.dssmith.com/corrugated-plastics-solutions/offering/akyprint/bubble-
sheets/ 

P008 Vivak clear 099 Vivak/Covestro 
(Igepa) 

Copolyester https://www.thyssenkrupp-
plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Vivak_N
L.pdf 

P009 Vivak white 116 Vivak/Covestro 
(Igepa) 

Copolyester https://www.thyssenkrupp-
plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Vivak_N
L.pdf 

P010 Macrolon UV 
White 2150 

Makrolon/Coves
tro (Igepa) 

PC https://www.thyssenkrupp-
plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Makrol
on_UV_NL.pdf  

P011 Macrolon UV 
Clear 2099 

Makrolon/Coves
tro (Igepa) 

PC https://www.thyssenkrupp-
plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Makrol
on_UV_NL.pdf  

 

  

http://www.dssmith.com/corrugated-plastics-solutions/offering/akyprint/bubble-sheets/
http://www.dssmith.com/corrugated-plastics-solutions/offering/akyprint/bubble-sheets/
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Vivak_NL.pdf
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Vivak_NL.pdf
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Vivak_NL.pdf
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Vivak_NL.pdf
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Vivak_NL.pdf
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Vivak_NL.pdf
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Makrolon_UV_NL.pdf
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Makrolon_UV_NL.pdf
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Makrolon_UV_NL.pdf
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Makrolon_UV_NL.pdf
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Makrolon_UV_NL.pdf
https://www.thyssenkrupp-plastics.be/fileadmin/media/initial_upload/Downloads/PDF%20NL/Reclame/Makrolon_UV_NL.pdf
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Banners 

proje
ct 

product 

input 
no. 

naam 
product 

firma samenste
lling op 
fiche 

weblink 

R001 Solvoprint 
nolite 175 

Filmolux/Ne
schen 
(Pantoon) 

PET https://www.neschen.de/en/product/solvoprint-nolite-175-2/  

R002 Solvoprint 
PP nolite 
210 

Filmolux/Ne
schen 
(Pantoon) 

PP https://www.neschen.de/en/product/solvoprint-pp-nolite-210-2/  

R003 Solvent 
Presentati
on Film PP 

Dataplot/Em
blem (Igepa) 

PP http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Presentation-Film-170my.html  

R004 Smart-up 
PET 160 S 

Convertec 
(Igepa) 

PET http://www.cvt-gmbh.de/en/  

R005 Agfa 
Synaps 
OM170 

Agfa (Igepa) PET http://www.agfa.com/specialty-products/solutions/synaps-synthetic-paper/synaps-om/  

https://www.neschen.de/en/product/solvoprint-nolite-175-2/
https://www.neschen.de/en/product/solvoprint-pp-nolite-210-2/
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Presentation-Film-170my.html
http://www.cvt-gmbh.de/en/
http://www.agfa.com/specialty-products/solutions/synaps-synthetic-paper/synaps-om/
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R006 Pop-Up 
PET 350 

Convertec 
(Igepa) 

PET http://www.cvt-gmbh.de/en/  

R007 Solvent 
RollUp 
Film 
Silverback 

Dataplot/Em
blem 
(Pantoon) 

Polyester http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Rollup-Film-silverback.html  

R008 Solvent 
Rollup 
Film 
Silverback 
2 

Dataplot/Em
blem 
(Pantoon) 

PET http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Rollup-Film-Silver-back-2-914mm-x-30m-
914mm.html?listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Silver%20back
%20-2-
%20914mm%20x%2030m&listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Si
lver%20back%20-2-%20914mm%20x%2030m  

R009 Solvent 
Polypropy
lene 180 

Dataplot/Em
blem 
(Pantoon) 

PP 
 

R010 Solvent 
Presentati
on Film PP 

Dataplot/Em
blem 
(Pantoon) 

PP http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Presentation-Film-170my-1067mm-x-
30m-
1067mm.html?listtype=search&searchparam=solvent%20presentation%20film&listtype=search&search
param=solvent%20presentation%20film  

R011 Solvent 
polypropy
lene Film 
220 

Dataplot/Em
blem 
(Pantoon) 

PP (CPP) http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/Solvent-Polypropylen-Film-220-1370mm-x-40m-
1370mm.html?listtype=search&searchparam=solvent%20polypropylen&listtype=search&searchparam=
solvent%20polypropylen  

R012 Ulimate 
230/230S
TL 

Kernow 
Coatings 
(Pantoon) 

Polyester https://kernowcoatings.com/products/kernowjet-latex-solvent/roll-up-pop-up-films/solvent-textured-
lightblock-230stl-230-microns/  

http://www.cvt-gmbh.de/en/
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Rollup-Film-silverback.html
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Rollup-Film-Silver-back-2-914mm-x-30m-914mm.html?listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Silver%20back%20-2-%20914mm%20x%2030m&listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Silver%20back%20-2-%20914mm%20x%2030m
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Rollup-Film-Silver-back-2-914mm-x-30m-914mm.html?listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Silver%20back%20-2-%20914mm%20x%2030m&listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Silver%20back%20-2-%20914mm%20x%2030m
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Rollup-Film-Silver-back-2-914mm-x-30m-914mm.html?listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Silver%20back%20-2-%20914mm%20x%2030m&listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Silver%20back%20-2-%20914mm%20x%2030m
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Rollup-Film-Silver-back-2-914mm-x-30m-914mm.html?listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Silver%20back%20-2-%20914mm%20x%2030m&listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Silver%20back%20-2-%20914mm%20x%2030m
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Rollup-Film-Silver-back-2-914mm-x-30m-914mm.html?listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Silver%20back%20-2-%20914mm%20x%2030m&listtype=search&searchparam=EMBLEM%20Solvent%20Rollup%20Film%20Silver%20back%20-2-%20914mm%20x%2030m
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Presentation-Film-170my-1067mm-x-30m-1067mm.html?listtype=search&searchparam=solvent%20presentation%20film&listtype=search&searchparam=solvent%20presentation%20film
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Presentation-Film-170my-1067mm-x-30m-1067mm.html?listtype=search&searchparam=solvent%20presentation%20film&listtype=search&searchparam=solvent%20presentation%20film
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Presentation-Film-170my-1067mm-x-30m-1067mm.html?listtype=search&searchparam=solvent%20presentation%20film&listtype=search&searchparam=solvent%20presentation%20film
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/EMBLEM-Solvent-Presentation-Film-170my-1067mm-x-30m-1067mm.html?listtype=search&searchparam=solvent%20presentation%20film&listtype=search&searchparam=solvent%20presentation%20film
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/Solvent-Polypropylen-Film-220-1370mm-x-40m-1370mm.html?listtype=search&searchparam=solvent%20polypropylen&listtype=search&searchparam=solvent%20polypropylen
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/Solvent-Polypropylen-Film-220-1370mm-x-40m-1370mm.html?listtype=search&searchparam=solvent%20polypropylen&listtype=search&searchparam=solvent%20polypropylen
http://www.dataplot.de/en/LF-Inkjet-Media/Solvent-Polypropylen-Film-220-1370mm-x-40m-1370mm.html?listtype=search&searchparam=solvent%20polypropylen&listtype=search&searchparam=solvent%20polypropylen
https://kernowcoatings.com/products/kernowjet-latex-solvent/roll-up-pop-up-films/solvent-textured-lightblock-230stl-230-microns/
https://kernowcoatings.com/products/kernowjet-latex-solvent/roll-up-pop-up-films/solvent-textured-lightblock-230stl-230-microns/
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R013 Ulimate 
180/180S
TL 

Kernow 
Coatings 
(Pantoon) 

Polyester https://kernowcoatings.com/products/kernowjet-latex-solvent/roll-up-pop-up-films/textured-
lightblock-180stl-180-microns/  

 

https://kernowcoatings.com/products/kernowjet-latex-solvent/roll-up-pop-up-films/textured-lightblock-180stl-180-microns/
https://kernowcoatings.com/products/kernowjet-latex-solvent/roll-up-pop-up-films/textured-lightblock-180stl-180-microns/
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6.8.3. M2.1: Keuze van waardige alternatieven op de markt 

 

Panels 

  

Tabel 8: materiaalselectie voor panels op basis van samenstelling en recycleerbaarheid, met kleurcode2 

                                                           
2 Goed recycleerbaar + inherent duurzaam aspect; Goed recycleerbaar; Redelijk recycleerbaar, closed loop waarschijnlijk 

niet mogelijk (uitz: P003); Onrecycleerbaar (in huidige context) 
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Banners 

  

Tabel 9: materiaalselectie voor banners op basis van samenstelling en recycleerbaarheid, met kleurcode 3 

  

                                                           
3 Verwacht meest recycleerbaar, effect additieven/toplagen ongekend; Redelijk recycleerbaar, closed loop waarschijnlijk 

niet mogelijk; Bijkomend negatief argument: metallized back (R001, R002, R004, R006, R007, R008) 
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6.8.4. M3.1: Overzicht van geschikte materialen, getest in reële werkomgevingen 

materiaal projectcode toepassing opmerking 
PP-banner 
(Solvent PP Film 
220) 

R003 Als roll up banner in 
semi-permanente 
opstelling 

Banner is scheur- en 
kreukgevoelig bij 
herhaaldelijk oprollen en 
uittrekken: minder geschikt 
als informatiedrager op 
beurzen, evenementen; 
beter geschikt stationair   

PP-panel (Kibo X) P002 Robuust panel geschikt 
voor (semi-
)permanente  
signalisatie 

De X-structuur zorgt voor 
stevigheid (waardoor het 
ook op een staander kan 
geplaatst worden) en toch is 
het een licht materiaal 

PP-panel 
(Akyprint 3R) 

P007 Dun panel met 
gerecycleerde kern 
geschikt voor tijdelijke 
signalisatie 

Gerecycleerde kern draagt 
bij aan de vermindering van 
de milieu-voetafdruk 

6.8.5. M4.1: Keuze van signalisatie-alternatieven voor volle schaal implementatie op 

basis van praktijktesten, gebruikerservaring en impactberekening 

 materiaal praktijktesten gebruikerservaring impactberekening 

1 PP-panel 
(Akyprint 
3R) 

Print-en kleurtesten, 
Ontinkten, recycleren 

Te gebruiken zoals PVC drager, in 
een binnen-omgeving en bevestigd 
tegen een stevige ondergrond 

LCA: De gerecycleerde 
kern draagt extra bij aan 
de vermindering van de 
milieu-voetafdruk, die 
aanzienlijk minder is dan 
die van een PVC panel 

2 PP-panel 
(Kibo X) 

Print- en kleurtesten, 
Gebruikersenquête, 
Ontinkten (beperkt 
getest), recycleren 

Robuust panel geschikt voor (semi-
)permanente  signalisatie, te 
gebruiken zoals PVC drager 

PP alternatief heeft in de 
LCA een duidelijk 
voordeel tov de PVC 
informatiedrager, de 
voorkeur gaat uit naar 
open loop recyclage 
zonder ontinkten 

3 Kartonnen 
panel 
(REboard of 
Beelite) 

kleurtest Gevoelig aan verkleuring na 10 
weken UV licht 

Meest gunstige keuze op 
gebied van milieu-impact 

4 PP-banner 
(Solvent PP 
Film 220) 

Print-, kleur-, scheur-, 
vouwtesten, 
Ontinkten, recycleren  

Als roll up banner in semi-
permanente opstelling: de banner 
is scheur- en kreukgevoelig 

PP alternatief heeft in de 
LCA een duidelijk 
voordeel tov de PVC 
informatiedrager, de 
voorkeur gaat uit naar 
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open loop recyclage 
zonder ontinkten 

6.8.6. M5.1: Meeting voor kennisoverdracht naar andere stakeholders uit het 

netwerk Stad Gent/UGent 
Closing event, 21/02/2019, UFO, Gent 

 

6.9. Data van karakterisatie van banners 
Descriptive Statistics banners 

    

materiaal 
 

N Mean Std. 
Deviation 

virgin-stans modulus (MPa) 8 569,82 41,481  
vloeigrens (MPa) 8 14,5 0,8993  
treksterkte (MPa) 8 26,099 0,837  
rek bij vloeigrens (%) 7 0,9909 0,0853  
rek bij max. belasting 
(%) 

8 6,15 0,31181 

 
rek bij breuk (%) 8 236,4149 160,2457  
impact (kJ/m²) 0 

  

 
dichtheid (g/cm³) 5 1,0496 0,004159  
MFI (g/10 min) 12 14,282 1,9941  
Valid N (listwise) 0 

  

virgin-spuitgieten modulus (MPa) 9 1478,57 43,929  
vloeigrens (MPa) 9 16,707 0,2699  
treksterkte (MPa) 9 22,566 0,3227  
rek bij vloeigrens (%) 9 1,2833 0,02105  
rek bij max. belasting 
(%) 

9 3,7344 0,09939 

 
rek bij breuk (%) 9 7,563 1,08273  
impact (kJ/m²) 0 

  

 
dichtheid (g/cm³) 0 

  

 
MFI (g/10 min) 0 

  

 
Valid N (listwise) 0 

  

inkt-stans modulus (MPa) 7 832,06 159,274  
vloeigrens (MPa) 7 10,601 5,4935  
treksterkte (MPa) 7 23,326 0,772  
rek bij vloeigrens (%) 7 1,3528 1,02935  
rek bij max. belasting 
(%) 

6 6,63 0,18439 

 
rek bij breuk (%) 6 392,851 49,49009 
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impact (kJ/m²) 0 

  

 
dichtheid (g/cm³) 5 1,0568 0,002864  
MFI (g/10 min) 11 10,807 0,6412  
Valid N (listwise) 0 

  

inkt-sheetextrusie modulus (MPa) 6 479,35 12,328  
vloeigrens (MPa) 7 8,322 1,3796  
treksterkte (MPa) 7 18,648 2,6748  
rek bij vloeigrens (%) 7 1,3057 0,39095  
rek bij max. belasting 
(%) 

7 6,3886 0,88915 

 
rek bij breuk (%) 6 8,0064 2,15548  
impact (kJ/m²) 0 

  

 
dichtheid (g/cm³) 7 1,03814 0,003848  
MFI (g/10 min) 0 

  

 
Valid N (listwise) 0 

  

     

ontinkt(mierenzuur)-
sheetextrusie 

modulus (MPa) 8 739,48 141,37 

 
vloeigrens (MPa) 8 11,658 0,9047  
treksterkte (MPa) 8 21,024 2,0707  
rek bij vloeigrens (%) 8 1,3672 0,24174  
rek bij max. belasting 
(%) 

8 4,715 0,47985 

 
rek bij breuk (%) 8 6,0016 0,96588  
impact (kJ/m²) 0 

  

 
dichtheid (g/cm³) 6 1,03833 0,00367  
MFI (g/10 min) 0 

  

 
Valid N (listwise) 0 

  

ontinkt(azijnzuur)-sheetextrusie modulus (MPa) 9 675,84 121,312  
vloeigrens (MPa) 9 7,545 4,1938  
treksterkte (MPa) 9 25,172 5,4967  
rek bij vloeigrens (%) 9 1,1767 0,78111  
rek bij max. belasting 
(%) 

9 138,18 196,9902 

 
rek bij breuk (%) 8 144,606 132,5556  
impact (kJ/m²) 0 

  

 
dichtheid (g/cm³) 7 1,02586 0,003132  
MFI (g/10 min) 0 

  

 
Valid N (listwise) 0 

  

ontinkt(azijnzuur)-spuitgieten modulus (MPa) 8 2026,79 32,123 



 

66 
EINDVERSLAG PROJECT REDESIGN                                                                 

 
 

 
vloeigrens (MPa) 8 20,707 0,3763  
treksterkte (MPa) 8 26,559 0,2974  
rek bij vloeigrens (%) 8 1,1858 0,02462  
rek bij max. belasting 
(%) 

8 3,46 0,06234 

 
rek bij breuk (%) 8 13,6854 3,19151  
impact (kJ/m²) 7 5,106 0,5226  
dichtheid (g/cm³) 5 1,0362 0,000447  
MFI (g/10 min) 0 

  

 
Valid N (listwise) 0 

  

ontinkt(mierenzuur)-spuitgieten modulus (MPa) 8 1893,56 29,868  
vloeigrens (MPa) 8 19,419 0,3326  
treksterkte (MPa) 8 24,661 0,3306  
rek bij vloeigrens (%) 8 1,1814 0,01666  
rek bij max. belasting 
(%) 

8 3,4175 0,06882 

 
rek bij breuk (%) 8 10,8607 0,81674  
impact (kJ/m²) 6 4,262 0,2505  
dichtheid (g/cm³) 7 1,01014 0,00422 

      
MFI (g/10 min) 0 

  

 
Valid N (listwise) 0 

  

     

     

     

inkt-spuitgieten modulus (MPa) 8 1257,47 54,436  
vloeigrens (MPa) 8 14,636 0,3853  
treksterkte (MPa) 8 21,367 0,4902  
rek bij vloeigrens (%) 8 1,3106 0,03366  
rek bij max. belasting 
(%) 

8 5,025 0,33992 

 
rek bij breuk (%) 8 13,5793 2,84568  
impact (kJ/m²) 7 3,381 0,2156  
dichtheid (g/cm³) 9 0,97444 0,013911  
MFI (g/10 min) 7 12,482 0,7213  
Valid N (listwise) 7 

  

virgin-granulaat-spuitgieten modulus (MPa) 0 
  

 
vloeigrens (MPa) 0 

  

 
treksterkte (MPa) 0 

  

 
rek bij vloeigrens (%) 0 
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rek bij max. belasting 
(%) 

0 
  

 
rek bij breuk (%) 0 

  

 
impact (kJ/m²) 7 3,438 0,2419  
dichtheid (g/cm³) 9 0,98467 0,01631  
MFI (g/10 min) 10 10,631 0,543  
Valid N (listwise) 0 

  

ontinkt(mierenzuur)-geshred modulus (MPa) 0 
  

 
vloeigrens (MPa) 0 

  

 
treksterkte (MPa) 0 

  

 
rek bij vloeigrens (%) 0 

  

 
rek bij max. belasting 
(%) 

0 
  

 
rek bij breuk (%) 0 

  

 
impact (kJ/m²) 0 

  

 
dichtheid (g/cm³) 5 1,0444 0,002881  
MFI (g/10 min) 14 16,774 4,5354  
Valid N (listwise) 0 

  

ontinkt(azijnzuur)-geshred modulus (MPa) 0 
  

 
vloeigrens (MPa) 0 

  

 
treksterkte (MPa) 0 

  

 
rek bij vloeigrens (%) 0 

  

 
rek bij max. belasting 
(%) 

0 
  

 
rek bij breuk (%) 0 

  

 
impact (kJ/m²) 0 

  

 
dichtheid (g/cm³) 0 

  

 
MFI (g/10 min) 16 17,386 6,9432 

6.10. Data van karakterisatie van panels 
Descriptive Statistics 

    

materiaal 
 

N Mean Std. Deviation 

inkt-stans modulus (MPa) 7 675,09 113,716 
 

 
vloeigrens (MPa) 7 11,382 4,4295 

 

 
treksterkte (MPa) 7 20,838 1,0012 

 

 
rek bij vloeigrens (%) 7 1,8443 1,04982 

 

 
rek bij max. belasting (%) 7 5,3314 0,99432 

 

 
rek bij breuk (%) 6 20,9294 7,18862 

 

 
impact (kJ/m²) 0 

   

 
dichtheid (g/cm³) 5 0,972 0,005099 

 

 
MFI (g/10 min) 0 
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Valid N (listwise) 0 

   

inkt-sheetextrusie modulus (MPa) 8 925,05 79,175 
 

 
vloeigrens (MPa) 8 11,482 0,9475 

 

 
treksterkte (MPa) 8 25,241 1,5621 

 

 
rek bij vloeigrens (%) 8 1,2497 0,15754 

 

 
rek bij max. belasting (%) 8 6,4613 0,52954 

 

 
rek bij breuk (%) 8 111,6576 89,81211 

 

 
impact (kJ/m²) 0 

   

 
dichtheid (g/cm³) 6 0,97017 0,001329 

 

 
MFI (g/10 min) 0 

   

 
Valid N (listwise) 0 

   

inkt-spuitgieten modulus (MPa) 7 1640,64 153,657 
 

 
vloeigrens (MPa) 7 16,435 1,1283 

 

 
treksterkte (MPa) 7 24,478 0,6581 

 

 
rek bij vloeigrens (%) 7 1,1826 0,11734 

 

 
rek bij max. belasting (%) 7 5,3329 0,39208 

 

 
rek bij breuk (%) 5 56,8548 12,18788 

 

 
impact (kJ/m²) 7 16,337 1,8184 

 

 
dichtheid (g/cm³) 9 0,967 0,004637 

 

 
MFI (g/10 min) 0 

   

 
Valid N (listwise) 0 

   

virgin-stans modulus (MPa) 0 
   

 
vloeigrens (MPa) 0 

   

 
treksterkte (MPa) 0 

   

 
rek bij vloeigrens (%) 0 

   

 
rek bij max. belasting (%) 0 

   

 
rek bij breuk (%) 0 

   

 
impact (kJ/m²) 0 

   

 
dichtheid (g/cm³) 5 0,95 0,005831 

 

 
MFI (g/10 min) 0 

   

 
Valid N (listwise) 0 

   

ontinkt-geshred modulus (MPa) 0 
   

 
vloeigrens (MPa) 0 

   

 
treksterkte (MPa) 0 

   

 
rek bij vloeigrens (%) 0 

   

 
rek bij max. belasting (%) 0 

   

 
rek bij breuk (%) 0 

   

 
impact (kJ/m²) 0 

   

 
dichtheid (g/cm³) 7 0,96171 0,006422 

 

 
MFI (g/10 min) 0 

   

 
Valid N (listwise) 0 

   

inkt-geshred modulus (MPa) 0 
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vloeigrens (MPa) 0 

   

 
treksterkte (MPa) 0 

   

 
rek bij vloeigrens (%) 0 

   

 
rek bij max. belasting (%) 0 

   

 
rek bij breuk (%) 0 

   

 
impact (kJ/m²) 0 

   

 
dichtheid (g/cm³) 0 

   

 
MFI (g/10 min) 19 4,384 0,9098 

 

 
Valid N (listwise) 0 

   

inkt-granulaat modulus (MPa) 0 
   

 
vloeigrens (MPa) 0 

   

 
treksterkte (MPa) 0 

   

 
rek bij vloeigrens (%) 0 

   

 
rek bij max. belasting (%) 0 

   

 
rek bij breuk (%) 0 

   

 
impact (kJ/m²) 5 12,016 2,8628 

 

 
dichtheid (g/cm³) 0 

   

 
MFI (g/10 min) 18 2,683 0,1191 

 

 
Valid N (listwise) 0 
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