Baggrund

Om BioBeads

I 1958 startede Munkplast AB produktionen af NABBI-rørperler i Munka-Ljungby i det sydlige Sverige, og dengang
blev produkterne fremstillet af materialet PVC. I begyndelsen af 1990’erne blev produktionen flyttet til Uppsala og
materialet blev erstattet af polyethylen (PE), som på det tidspunkt blev anset for at være det mest miljøvenlige
alternativ.

Holdbart og lokalproduceret

I dag, 30 år senere, ændrer vi igen vores produktionsmetoder for at kunne producere de samme klassiske rørperler og
perleplader. Forskellen er at produkterne nu er lavet af det biobaserede materiale Biodolomer®.
BioBeads modvirker global opvarmning ved at anvende Biodolomer®, der er et materiale, som er produceret i Sverige.
Materialet baseres på råmaterialer, der er fremstillet af vedvarende kilder såsom rug, hvede, korn, vegetabilsk olie,
calciumcarbonat og mælkesyre, der bliver tilsat biologisk nedbrydelig polyester for at blive til komposterbar polymer.
Biodolomer®-materialet anvendes til rørperlerne og perlepladerne og er samme det råmateriale, der bruges til at
producere komposterbare bæreposer, og til dette formål har materialeproducenten fået udført en såkaldt LCA (Life
Cycle Assessment eller Livscyklusvurdering).
Denne livscyklusvurdering viser at materialet har en lavere miljøpåvirkning end papir med hensyn til global opvarmning
(GWP) og CO2-påvirkning af atmosfæren.

Giftfri og sikre produkter

NABBI BioBeads fremstilles og pakkes på vores fabrik i Uppsala. Rørperlerne og perlepladerne er fri for phthalater,
PBA og andre tilsætningsstoffer. Samtlige produkter overholder kravene i EU-legetøjsdirektivet (EN 71) og de
svenske myndigheders bæredygtighedskriterier for legetøj og hobbymaterialer (jf. begrebet Giftfri Förskola).
Rørperlerne anbefales til børn fra 5 år og opefter.

Hobbymaterialer til kreative børn og voksne

Udover at de holdbare rørperler har en positiv indvirkning på miljøet, så bidrager de også til en positiv udvikling hos
børn. Kreative projekter med perler stimulerer kreativiteten og fantasien og udvikler finmotorikken.
BioBeads kan stryges med et strygejern eller limes sammen med hobbylim. Ved strygning, som skal udføres af en
voksen, placeres en passende type genanvendeligt silikonebagepapir med non-stickbelægning mellem strygejernet og
rørperlerne. Indstil strygejernet på mediumvarme og bevæg det i en cirkulerende bevægelse indtil perlerne er smeltet
sammen.
Perlerne kan bruges til meget mere end blot de klassiske perleplader. Sammen med hobbylim, ståltråd, piberensere,
sytråd eller fiskesnøre er det kun fantasien, der sætter grænsen! Du kan brug rørperlerne til at lave blyantsholdere,
øreringe eller halskæder og et væld af andre ting.
Biodolomer®

Fossil-PE / sukkerrørs-PE (polyethen)

+ Mindsker CO₂ i atmosfæren og modvirker global opvarmning (GWP).

- Øger CO₂ i atmosfæren og bidrager til global opvarmning (GWP).

+ Er biologisk nedbrydelig.

+ Er tungere end vand og kan derfor ikke bevæge sig i vand med egen
kraft. Bidrager ikke til en øget mængde mikroplast i søer og have.
+ Behovet for vand under produktionen af Biodolomer® svarer til lige
under en tiendedel sammenlignet med sukkerrørs-PE.

+ Biodolomer® fremstilles i Sverige af bl.a. svensk rapsolie og kridt fra
Norge.

- Er ikke biologisk nedbrydelig.

- Er lettere end vand og kan bidrage til en øget mængde mikroplast i
søer og have.
- Produktionen af sukkerrørs-PE kræver store mængder vand
svarende til over 500 liter per kilo materiale.

- Sukkerrør dyrkes i lande nær ækvator i f.eks. Asien og Sydamerika.

Strygeinstruktioner

Du behøver følgende materialer: strygejern,
strygepapir (helst et varmefast underlag af
teflonvæv) til rørperler og en tung genstand
som f.eks. en tyk bog eller lignende.

Trin 1 – Før du stryger rørperlerne placeres
perlepladen på en plan og varmesikker
overflade.

Trin 3 – Stryg med et varmt strygejern som
er indstillet på mediumtemperatur (to prikker)
ovenpå teflonunderlaget/strygepapiret.

Trin 4 – Sørg for hele tiden at bevæge
strygejernet i en cirkulerende bevægelse så
perlepladen ikke bliver for varm på ét sted.
Afslut strygningen når du gennem papiret
kan se at perlerne er smeltet sammen.

Trin 6 – Fjern forsigtigt de sammensmeltede
perler fra perlepladen. Du kan f.eks. bruge
grydelapper når du griber fat om den
opvarmede plade.

Trin 7 – For at stabilisere perlepladen vendes
bagsiden opad hvorefter trin 2 til 4 gentages.

Trin 2 – Placer strygepapiret (gerne af teflon)
ovenpå rørperlerne (almindeligt strygepapir/bagepapir klistrer sig nemt fast under strygningen).

Trin 5 – Hvis du foretrækker en hårdere
strygning så hullerne i rørperlerne minimeres
skal du fjerne perlerne fra perlepladen når de
er smeltet sammen og derefter fortsætte strygningen. Dette gøres for at undgå at perlerne
sætter sig for godt fast på perlepladen.

Trin 8 – Placer derefter en tyk bog eller lignende
ovenpå perlepladen for at sikre at den forbliver
flad. Lad nu rørperlerne køle helt af.

Tip!

Hvis du efter strygningen vil lime din færdige perleplade fast i f.eks. en
billedramme, så kan du med fordel bruge en avisside som strygepapir.
Avispapiret klæber sig nemlig fast på perlerne og udgør således en
god overflade når perlepladen skal limes fast. Vær blot opmærksom
på at strygejernet kan blive en anelse misfarvet af tryksværten.
Tillykke – nu er din perleplade færdig!

Vigtig information:

- Strygningen skal udføres af en voksen, og børn skal holdes i en sikker afstand fra strygejernet. Husk på at de smeltede perler er varme.
- BioBeads er mere varmefølsomme end de klassiske NABBI-perler, og derfor kan det ikke anbefales at perletyperne blandes og stryges
sammen med et strygejern.
- Temperaturen kan variere mellem forskellige strygejern. Test derfor først varmen på en mindre genstand for at finde den rette
varmeindstilling for netop dit strygejern.
- Sørg for at strygejernet er indstillet på “tør” - ikke “damp”. Varm damp kan påvirke fikseringen af perlerne.
- Det er vigtigt at du ikke stryger på de af perlepladens stifter, som ikke er dækket af rørperler. De kan nemlig smelte og blive flade, og så
er perlepladen ødelagt.

