
KKK Nature Glove'i kohta

1. Kuidas viiakse läbi biolagunduvuse katset?
Kinnas pannakse simuleeritud prügila keskkonda (madal kuumus, madal hapnikutase, madal õhuniiskus, pimedus, kõrge rõhk) ja jälgitakse lagunemist.
Järgitakse ASTM D 5526 standardi juhiseid.
2. Kas kindad sisaldavad täiendavaid bioensüüme? Kui jah, siis milliseid?
Kinnastele ei ole lisatud bioensüüme. Nendes on lisand, mis meelitab ligi mikroobe, et käivitada biolagunemine.
3. Kas füüsikalised omadused muutuvad võrreldes standard nitriilkinnastega?
Füüsikalised omadused ei muutu. Visuaalselt on biolagunevat versiooni tavalisest võimatu eristada. Need näevad välja identsed.
4. Kas säilivusaeg jääb samaks?
Jah, see jääb samaks. Lisandi annus on nii madal, et selle mõju avaldub ainult prügilasse sattumisel.
5. Millal algab lagunemisprotsess? Kas ainult mikroorganismidega kokkupuutel või juba varem?
Lagunemisprotsess algab peale prügilasse sattumist. Lagunemisprotsessi käivitavad sealolevad mikroorganismid.
6.  Kuidas tagada see, et lagunemine ei alga tavalistes ladustamistingimustes ja kuidas olla kindel, et kinnaste kvaliteet kestab kuni 
aegumiskuupäevani (3 aastat)?
Säilitusperioodil lagunemist ei toimu või toimub ainult siis, kui see on utiliseeritud prügilas. Kvaliteedigarantii on tõestatud kiirendatud vananemise katsega,
kus kinnast on hoitud 7 päeva jooksul 70˚C käes, mis simuleerib 3 aasta ladustamise tingimusi.
7. Kuidas käsitleda keemisliselt saastunud kindaid?
Palun viige ennast kurssi kohalike seadustega kasutatud ja saastunud kinnaste utiliseerimise kohta ja utiliseerige need vastavalt kehtivatele nõuetele.
 Visake saastunud kindad alati vastutustundlikult ära.
8. Kuidas mõjutavad lagunemisel tekkivad süsihappegaas ja metaanheitmed keskkonda?
Paljudel riikidel on oma jäätmekäitlusprogramm, mis tegeleb lagunemisel tekkinud metaanide ohutu kinnipüüdmisega. Prügilas tekkivaid gaase saab mitmel
viisil kinni püüda ja ära kasutada. Seda saab kasutada kohapeal boileriga või mõnda muud tüüpi põletusahjuga soojuse tootmiseks. Samuti saab kohapeal
genereerida elektrit mikroturbiinide, auruturbiinide või kütuseelementidele abil. Täpsema informatisooni saate kohalikult jäätmekäitlusasutuselt.
9. Millal on kindad täielikult lagunenud?
Lagunemiskatsed näitavad, et kindad on 735 päeva pärast lagunenud 79,1%. Ekstrapolatsiooni andmed näitavad, et kindad peaksid laugnema kõrge 
niiskusega prügilatingimustes 3 aastaga 99%. 
Halvimal juhul kulub selleks 8-10 aastat, mis on igaljuhul parem, kui nitriilkinda lagunemisaeg, mis kestab 800 aastat.
10. Kas kindaid saab ohutult lagundada ka orgaanilises kompostis, mis on mõeldud taimedele ja loomadele kasutamiseks?
Komponendid on pärast lagunemist täiesti kahjutud. Biolagunev nitriil muutub CO2-ks (taimed kasutavad fotosünteesiks), CH4-ks (on võmalik kinni püüda
ja kütusena kasutada) ja orgaaniliseks mullaks.
11. Kas kinnaste sees on ka raskemetalli või toksiini ühendeid, mis võivad peale lagunemist jääda maasse?
Ei. kuna meie kindad vastavad toiduga töötamise kriteeriumitele, ei sisalda need raskemetalle ega toksiine.
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