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„SAINT-GOBAIN“ YRA
ĮSIPAREIGOJUSI DĖL
ŽIEDINĖS EKONOMIKOS

„SAINT-GOBAIN“ YRA
ĮSIPAREIGOJUSI KOVOTI
SU KLIMATO POKYČIAIS

„Saint-Gobain“ yra
įsipareigojusi savo
klientams teikti tvarius
produktus ir sprendimus.
Tuo tikslu „Saint- Gobain“
nuolat gerina su sveikata ir
aplinkosauga susijusias
savo produktų savybes ir
pateikia skaidrią
dokumentaciją, kuri įrodo
faktines kiekvieno produkto
tvariąsias savybes.

Laikydamiesi įmonės sveikatos politikos ir programos „Eco-Innovation“, stengiamės iš savo produktų
asortimento pašalinti kenksmingas medžiagas, ypač tokias, kurios klasifikuojamos kaip
kancerogeniškos, mutageniškos ar toksiškos reprodukcijai (CMR). „Saint-Gobain“ yra įsipareigojusi iki
minimumo sumažinti savo produktų lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisijų kiekį. ES šalyse suteikiami
su šiomis emisijomis susiję nepriklausomų organizacijų sertifikavimo ženklai, pavyzdžiui, Suomijos
institucijų išduodamas saugiausios M1 emisijų klasės ženklas. Pagal Prancūzijoje privalomą lakiųjų
teršalų emisijų iš statybinių produktų ženklinimą dauguma mūsų produktų patenka į aukščiausią A+
kategoriją.

„SAINT-GOBAIN“
YRA ĮSIPAREIGOJUSI DĖL ŽIEDINĖS
EKONOMIKOS
Mes, „Saint-Gobain“ komanda, tikime žiedine statyba ir siūlome naujus produktus bei paslaugas, kurie leidžia
sumažinti gamtinių išteklių eikvojimą ir poveikį supančiai aplinkai .
Daugumą mūsų produktų galima perdirbti daugybę kartų . Kad būtų išnaudojami šio vertingo potencialo
privalumai, siekiame didinti perdirbtų medžiagų kiekį savo produktų gamyboje: gipso ir įstiklinimo produktuose
jis siekia iki 30 %, stiklo vatos produktuose – 90 %.
„Saint-Gobain“ įvairiose šalyse įsitraukia į konkrečius su atnaujinimu ir ardymu susijusius medžiagų pakartotinio
panaudojimo projektus, kurių metu ieškoma perdirbimo sprendimų ir didinamas kolektyvinis išmanymas .
„ISOVER France“ pradėjo taikyti ISOVER perdirbimo
paslaugą– pirmąją uždaro ciklo perdirbimo paslaugą, kuri
taikoma statybos ir griovimo metu susidarančioms stiklo
vatos atliekoms. ISOVER įmonės kitose šalyse,
pavyzdžiui „ISOVER Switzerland“, „ISOVER Denmark“ ir
„ISOVER Sweden“, jau siūlo statybinių atliekų pridėtinės
vertės kūrimo paslaugą. ISOVER Lietuvoje taip pat kuria
strategiją, kaip sumažinti į sąvartynus iškeliaujančius stiklo
vatos atliekų kiekius.

Šiuo metu 14 šalių siūloma perdirbimo paslauga, kuri
leidžia rūšiuoti, surinkti ir perdirbti statybos ir ardymo
darbų metu gaunamas gipso atliekas . Tai, pvz., „Placo®
Recycling“– pirmoji Prancūzijoje statybos aikštelėse ir
ardymo vietose gaunamų gipso atliekų perdirbimo
paslauga.

