Om BioBeads
Bakgrunn

1958 startet Munkplast AB produksjonen av NABBI rørperler i Munka Ljungby, av materialet PVC. Tidlig på 90-tallet
ble produksjonen flyttet til Uppsala i Sverige, og materialet ble byttet ut med Polyeten (PE), som på den tiden ble
regnet for å være det mest miljøvennlige alternativet.

Bærekraftig og kortreist

Nå, 30 år senere, endrer vi våre produksjonsmetoder slik at vi kan produsere de samme klassiske rørperlene og piggplatene. Forskjellen er at de er produsert av det biobaserte materialet Biodolomer.
NABBI BioBeads motvirker den globale oppvarmingen ved å bruke Biodolomer, et materiale som produseres i Sverige.
Biodolomer er basert på råvarer, produsert av fornybare ressurser som rug, hvete, korn, vegetabilsk olje, kalsiumkarbonat og melkesyre, som tilsettes biologisk nedbrytbar polyester for å bli komposterbar polymer.
Materialet Biodolomer, som brukes til rørperlene og piggplatene er den samme råvaren som brukes til å produsere
komposterbare bæreposer. Produsenten har derfor utført en LCA (livssyklusanalyse).
Livssyklusanalysen viser at materialet har mindre miljøpåvirkning enn papir når det gjelder global oppvarming (GWP) og
CO2- påvirkning på atmosfæren.

Giftfrie og sikre produkter

NABBI BioBeads produseres og pakkes fra vår fabrikk i Uppsala, Sverige. Rørperlene og piggplatene er fri for ftalater,
PBA og andre tilsetningsstoffer. Alle våre produkter oppfyller kravene i EU’s leksaks direktiv (EN 71) og Upphandlingsmyndighetens kriterier for bærekraftig leketøy og hobbymaterialer. (Giftfri Förskola).
Rørperlene er anbefalt til barn fra 5 år og eldre.

Hobbymateriale til barn og voksne

Rørperlene bidrar til en positiv utvikling for barn og har dessuten en positiv påvirkning på miljøet. Perlehobby stimulerer
kreativiteten og fantasien, og utvikler finmotorikken.
BioBeads kan strykes med strykejern eller limes med hobbylim. Bruk non-stick Teflon bakepapir mellom strykejern og
rørperler. Strykingen bør utføres av en voksen person. Sett strykejernet på middels varme, og beveg strykejernet i en
sirkulerende bevegelse til perlene har smeltet sammen.
Perlene kan brukes til mer enn de klassiske perleplatene. Bruk hobbylim, ståltråd, piperensere, sytråd eller fiskeline. Det
er kun fantasien som setter grensene. Pennestativ, ørepynt eller halssmykker er noen eksempler på hva rørperler kan
brukes til.
Biodolomer®

Fossil-PE / Sukkerrør-PE (Polyeten)

+ Reduserer CO₂ utslipp og motvirker global oppvarming (GWP).

- Øker CO₂ utslipp og bidrar til global oppvarming (GWP).

+ Biologisk nedbrytbar.

+ Er tyngre enn vann – flyter ikke av egen kraft i vann. Bidrar ikke til
økt mengde mikroplast i havet.
+ Ved produksjon av Biodolomer er behovet for vann knapt en
tiendedel sammenlignet med sukkerrør-PE.

+ Biodolomer produseres i Sverige av bl.a. svensk rapsolje og kritt fra
Norge.

- Ikke biologisk nedbrytbar.

- Er lettere enn vann, og kan bidra til økt mengde mikroplast i havet.
- Produksjon av sukkerrør-PE krever store mengder vann – mer enn
500 liter pr kilo materiale.
- Sukkerrør dyrkes i land nær ekvator, f.eks i Asia og Sør-Amerika.

Strykeanvisning

Nødvendig utstyr: Strykejern, strykepapir
(helst non-stick teflon bakepapir) til rørperler
og en tung gjenstand, f.eks. en tykk bok eller
lignende.

Trinn 1 – Legg piggplaten på en varmesikker og Trinn 2 – Legg strykepapir/bakepapir (non-stick
jevn overflate før du begynner å stryke.
teflon bakepapir anbefalt) over rørperlene.
(Vanlig bakepapir setter seg ganske fort fast ved
stryking)

Trinn 3 – Stryk med varmt strykejern, innstilt på Trinn 4 – Beveg strykejernet hele tiden i en
middels temperatur (2 prikker) over teflonjevn sirkelbevegelse, slik at det ikke blir for
papiret/strykepapiret.
varmt på samme sted. Avslutt strykingen
når du ser at perlene har smeltet sammen.

Trinn 6 – Fjern de sammensmeltede perlene fra Trinn 7 – For å stabilisere perleplaten, snu den
piggplaten, bruk f.eks grytekluter når du tar i
ustrøkede siden opp, og gjenta trinn 2 til 4.
den varme platen.

Trinn 5 – Dersom du foretrekker å stryke på
høyere varme, vil hullene i perlene bli mindre.
Fjern eventuelt perlene fra piggplaten når de
har smeltet sammen, og fortsett å stryke for å
unngå at perlene setter seg fast i piggplaten.

Trinn 8 – Legg deretter en tykk bok eller
lignende over perleplaten slik at den forblir flat.
Legg deretter rørperlene til avkjøling.

Tips!
Gratulerer, nå er perleplaten ferdig!

Viktig informasjon

Dersom du vil ramme inn perleplaten etter den er ferdig strøket, kan
du med fordel bruke en avis som strykepapir. Avispapiret setter seg
fast på perlene, og danner en god overflate for limet. Husk bare på at
strykejernet kan bli litt svart av trykksverten.

- Strykingen skal utføres av en voksen, hold barn på forsvarlig avstand. Husk at de smeltede perlene er varme.
- BioBeads er mer varmefølsomme enn standard NABBI perler. Vi anbefaler ikke å blande perlene ved stryking med strykejern.
- Temperaturen kan variere mellom de ulike strykejernene, prøv først på et lite prosjekt for å finne riktig innstilling for ditt
strykejern.
- Pass på at strykejernet er innstilt på “tørr” stryking, ikke “damp”. Varm damp kan påvirke fikseringen av perlene.
- Det er viktig at du ikke stryker på pigger uten rørperler. Piggene kan smelte og bli flate, dermed blir piggplaten ødelagt.

