
Standaard  
verpakking

Eco Pack 
verpakking

1 kledingstuk 1 gebruiks- 
aanwijzing

1 kledingstuk +  
1 gebruiksaanwijzing 

per polyzak

25 kledingstukken in een voordeelverpakking 
en 1 gebruiksaanwijzing (geen afzonderlijke 

polyzakken of gebruiksaanwijzingen)

4 voordeelverpakkingen 
in een doos (100 kledingstukken) 

en 16 dozen per pallet

4 voordeelverpakkingen 
in een doos (100 kledingstukken) 

en 16 dozen per pallet

TOTAAL AANTAL 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
PER DOOS: 100
TOTAAL AANTAL 
POLYZAKKEN  
PER DOOS: 100

TOTAAL AANTAL 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
PER DOOS: 
4 (in plaats van 100)
TOTAAL AANTAL 
POLYZAKKEN  
PER DOOS:  
0 (in plaats van 100)

25 afzonderlijk verpakte 
kledingstukken in een 

voordeelverpakking

Tyvek® 500 Xpert 
Eco Pack
Bescherming  
die de aarde  
respecteert

Bij DuPont zetten we ons in voor de bescherming van ons milieu. We streven naar voortdurende verbetering om duurzamere oplossingen te ontwikkelen, en 
daarom presenteren we u Eco Pack als alternatief voor onze standaardverpakking van Tyvek® 500 Xpert-overalls:

Met Eco Pack krijgt u 25 kledingstukken in een voordeelverpakking met één gebruiksaanwijzing, in plaats van afzonderlijk verpakte kledingstukken met voor elk 
kledingstuk een gebruiksaanwijzing. Het product en de prestaties blijven precies hetzelfde, maar de aangepaste verpakking verbruikt minder papier en plastic, 
waardoor onze aarde beter wordt beschermd.

Ook profiteert u zelf van het afgenomen papier- en plasticverbruik, aangezien de kostenbesparing wordt doorberekend in uw aankoopprijs.

Het concept  | hetzelfde product, minder verpakking

1 kledingstuk 1 gebruiks- 
aanwijzing



Deze informatie is gebaseerd op technische gegevens die door DuPont betrouwbaar worden geacht. De informatie kan worden herzien wanneer aanvullende kennis en ervaringen beschikbaar worden. Het is de verantwoordelijkheid 
van de gebruiker om het giftigheidsniveau vast te stellen en te bepalen welke persoonlijke beschermende uitrusting nodig is. Deze informatie is bedoeld voor gebruik door personen die beschikken over de technische expertise om 
beoordelingen uit te voeren op basis van hun eigen specifieke gebruiksdoelen, naar eigen goeddunken en op eigen risico. Iedereen die deze informatie wil gebruiken, moet eerst controleren of het gekozen kledingstuk geschikt is voor 
het bedoelde gebruik. De eindgebruiker mag het kledingstuk niet meer gebruiken als de stof is gescheurd, versleten of doorgeprikt om mogelijke chemische blootstelling te voorkomen. Omdat de gebruiksomstandigheden buiten onze 
controle vallen, BIEDT DUPONT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN AANVAARDT DUPONT GEEN 
AANSPRAKELIJKHEID BETREFFENDE DEZE INFORMATIE. Deze informatie is niet bedoeld als licentie waaronder kan worden gewerkt of als aanbeveling om inbreuk te maken op een patent of technische informatie van DuPont of andere 
personen over materialen of het gebruik hiervan.

© 2022 DuPont. Alle rechten voorbehouden. DuPont™, het DuPont Oval-logo en Tyvek® zijn eigendom van dochterondernemingen van DuPont de Nemours, Inc.

dpp.dupont.com Volg ons:

Minder 
verpakkingsmateriaal: 

Via een levenscyclusanalyse (LCA) zijn de milieuvoordelen van deze  
verpakkingsvermindering gekwantificeerd

-100% afzonderlijke 
verpakkingen 
(polyzakken)

-96% gebruiks- 
aanwijzingen

De voordelen voor het milieu   
van een overstap naar Tyvek® 500 Xpert Eco Pack

Vermeden impact op het 
milieu (voor een bestelling 
van 35.000 pakken die 
naar Frankrijk worden 
verzonden)

De prestaties van Tyvek® 500 Xpert blijven ongewijzigd en bieden u:
• Beschermingstype 5-B, 6-B
• Duurzaamheid
• Ergonomisch ontwerp
• Optimaal comfort

Laten we samen werken 
aan een beter milieu!

DuPontTM SafeSPECTM - Wij zijn er om te helpen

Met onze webgebaseerde tool kunt u het juiste  
DuPont kledingstuk voor chemische omgevingen  
of cleanrooms vinden.

safespec.dupont.co.uk

Tyvek® 500 Xpert-standaardverpakking /          / Tyvek® 500 Xpert Eco Pack-verpakking

3 TON CO2 
EQUIVALENTEN

35 vluchten van Parijs 
naar Toulouse voor één 
passagier

820 KG VAST 
AFVAL

Het maandelijks gemeentelijk 
afval dat wordt gegenereerd 
door 21 inwoners van Europa

60 M3 
WATER

330 baden

77700 MJ PRIMAIRE 
ENERGIE

De primaire energievraag van:
Het maandelijkse 
elektriciteitsverbruik van 14 inwoners 
van Europa 1700 kg ruwe olie

https://www.dupont.com/personal-protection/language-selection.html
http://safespec.dupont.co.uk

