MARMOLEUM
CO2 NEUTRÁLNÍ
Marmoleum, trvale udržitelná krytina
Marmoleum je CO2 neutrální krytina od získávání surovin až po expedici
(tzv. cradle-to-gate), která neovlivňuje celosvětovou změnu klimatu.
Kombinuje ekologické hodnoty s moderním designem, a nabízí tak
možnost přispět ke světové udržitelnosti.
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Marmoleum je
zavedená značka
podlahové
krytiny
společnosti
Forbo.

MARMOLEUM CO2 NEUTRÁLNÍ

Bambusové, korkové a dřevěné podlahy jsou též
CO2 neutrální. Tyto materiály však postrádají
výhody pružných podlahových krytin, jako jsou
neomezené možnosti designu, snadná údržba,
odolnost vůči vodě a trvanlivost.

Globální oteplování kvůli
emisím CO2
Globální oteplování je úkaz způsobený
hromaděním takzvaných skleníkových plynů, jako
oxidu uhličitého (CO2) a metanu, v atmosféře
Země. Tyto plyny efektivně tvoří kolem Země
přikrývku zachycující teplo. Spalování fosilních
paliv pro získávání energie zvyšuje koncentraci
skleníkových plynů v atmosféře a má se za to, že
tak způsobuje ohřívání povrchu planety. Pařížská
dohoda představuje rámec pro mezinárodní řešení
klimatických změn. Tato dohoda stanovuje za cíl
„udržet globální nárůst teploty v tomto století
výrazně pod 2 stupni Celsia v porovnání s teplotou
v předindustriálním období a usilovat o další
omezení nárůstu teploty na 1,5 stupně Celsia“.1
Aby tohoto cíle mohlo být dosaženo, musí být
emise skleníkových plynů omezeny menším
spoléháním se na fosilní paliva a přechodem k
ekologickým a obnovitelným zdrojům energie.
Stavební sektor je jedním z hlavních přispěvatelů k
emisím oxidu uhličitého a očekává se proto
zavedení přísnějších stavebních norem. Jako CO2
neutrální produkt může Marmoleum pomoci
vytvářet ekologičtější stavby a snižovat celkovou
úroveň emisí CO2 ve stavebním sektoru.
United Nations Climate Change, The Paris Agreement,
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/
the-paris-agreement
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MARMOLEUM CO2 NEUTRÁLNÍ
Marmoleum je od získávání surovin až po
expedici CO2 neutrální, jelikož emise oxidu
uhličitého jsou neutralizovány surovinami
pro jeho výrobu.

Sluneční světlo, déšť a vítr se starají o
naše suroviny, jakož i o dodávání
ekologické elektrické energie pro
výrobu.
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This is a cycle in nature that repeats itself
year on year.
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Forbo’s Marmoleum production is running on green electricity and
virgin production waste is recycled back into the product.

installation waste and
Marmoleum is considered
a bio-based product in
terms of disposal.
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Cradle to gate
*Naše prohlášení o CO2 neutralitě se vztahuje na
výrobní proces od získávání surovin až do
okamžiku expedice (z brány továrny v Assendelftu,
tzv. cradle to gate). Přeprava výrobků k zákazníkovi,
údržba a dopady konců životnosti produktu nejsou
součástí tohoto prohlášení, jelikož závisí na
zákazníkovi. Dopady přepravy k zákazníkovi,
údržby a konce životnosti produktu jsou v rámci
metody výpočtu LCA srovnatelné s dalšími druhy
pružných podlahových krytin.
Posouzení životního cyklu výrobku (LCA) je nástroj
k vyhodnocení environmentálního dopadu
souvisejícího s celou dobou životnosti produktu.
LCA pro Marmoleum je zdokumentováno v
nezávislém environmentálním prohlášení o
produktu (Environmental Product Declaration,
EPD) ověřeném třetí stranou. EPD pro Marmoleum
je možné stáhnout na našich webových stránkách
(www.forbo-flooring.com).
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Naše prohlášení o CO2 neutralitě se
vztahuje na výrobní proces od
získávání surovin až do okamžiku
expedice (tzv. cradle to gate).
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Od přírodních materiálů k rolím linolea Marmoleum
Marmoleum se vyrábí z přírodních,
obnovitelných a recyklovaných materiálů.
Více než polovina surovin je z obnovitelných,
a z toho více než čtvrtina dokonce rychle
obnovitelných zdrojů. Lněný olej, kalafuna,
dřevní moučka a juta používané pro výrobu
linolea mají sklizňový cyklus kratší než 10 let
a je možné je definovat jako rychle
obnovitelné.

Recyklovanými produkty používanými v
linoleu Marmolemu jsou například dřevitá
moučka a znovu použité linoleum. Jakékoliv
kusy linolea, které zbydou či jsou odříznuty
během výroby jsou vráceny zpět ke
zpracování. Podobně jako jiné znovu
recyklované materiály, technicky tyto zbytky
nemohou být pozitivně zahrnuty do
environmentální stopy linolea Marmoleum,
ale zachovávají si svůj přirozený charakter.

Obchodní organizace sídlící nejblíže u
našich výrobních závodů zařizují sběr
a návrat odřezků linolea z pokládky do
továrny k recyklaci.
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Základem pro tuto udržitelnou podlahovou
krytinu je lněný olej, který je extrahován ze
semen rostlin lnu. Lněný olej je smíchán s
pryskyřicí a směs se zahřívá pro získání
linoleové pasty. K té poté přidáváme jemně
mletou dřevní moučku z větví, kmenů a
kořenů stromů od certifikovaných
dřevařských společností. Jako čtvrtý prvek se
přidává jemně mletý vápenec. Velkou vizuální
rozmanitost zajišťuje řada různých barevných
pigmentů.

Linoleová pasta se následně kalandruje na 2
metry širokou jutovou síťovinu, která slouží
jako přírodní podklad pro Marmoleum. Do své
konečné podoby je podlahová krytina
upravena na výrobní lince s mnoha válci, a
poté je přibližně tři týdny uchovávána v
sušárně. Když linoleum dostatečně zaschne, je
před odesláním do plně automatizovaného
skladu nařezáno na požadované rozměry a
zabaleno.

Marmoleum obsahuje lněný olej získávaný
ze semen lnu, který je rychle rostoucí
plodinou. Průměrně platí, že samotné
plodiny zadrží 1,6 kg skleníkového plynu
CO2 na každý m2 linolea.
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Energie využívaná
při výrobě slouží
především pro
proces
kalandrování a pro
ohřívače, které
regulují proces
sušení linolea.

Od roku 2013 do začátku
roku 2020 společnost Forbo
redukovala emise CO2 z
logistiky o 31,5 % – bez
změny přepravních tras –
díky zavedení provozu
ekologických nákladních
vozů a elektromobilů v
rámci svých závodů.

Cesta rolí hotového
linolea do skladu
nevede k produkci
emisí díky
přepravnímu systému
závěsných kolejnic o
délce 750 metrů.

100 % elektrické energie
používané k výrobě pochází z
obnovitelných zdrojů, jako
jsou větrné a solární elektrárny.
Společnost Forbo se zavázala
ke kontinuální optimalizaci
procesů: více zelené energie,
solárních jednotek a výběr
dodavatelů zelené energie.

V nejnovějším ze svých tří
velkých skladů nechala
společnost Forbo
instalovat solární panely,
za které získala zlatou
certifikaci LEED pro
budovu obzvláště
přátelskou k životnímu
prostředí.
Společnost Forbo se
zavázala k neustálé
optimalizaci procesů:
více zelené energie,
solárních panelů a
dodavatelů zelené
energie.
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Uhlíková neutralita
linolea Marmoleum je
důležitým úspěchem
v našem úsilí o
vytváření lepšího
životního prostředí.
Vylepšování
udržitelnosti se však
nezastavuje u
uhlíkové neutrality:
Horizont
udržitelnosti
společnosti Forbo je
zaměřen na
cirkulační systém a
zdravé stavby.

