MAUSER WIVA Vat-5
Infinity
De nieuwe range medisch afval
verpakkingen gemaakt van circulaire
grondstoffen.
Een revolutionaire stap naar een
duurzamere wereld.

Nieuw op de markt, de WIVA Vat-5 Infinity range
Als Europese marktleider van verpakkingen voor medisch afval, is MAUSER al jarenlang op zoek
naar duurzamere grondstoffen. In haar zoektocht zijn er meerdere testen gedaan met veel
verschillende materialen. In 2016 werd MAUSER uitgenodigd deel te nemen aan het
keteninnovatie programma voor de gezondheidszorg, Zorgeloos Afval. De gezondheidszorg werd
gezien als een kansrijke sector om circulair ondernemen te versnellen.
Er werden 5 projecten gestart, waarvan er één als doelstelling had: de verduurzaming van de
medisch afval verpakkingen. Samen met QCP, een in 2014 gestarte Nederlandse producent van
circulaire kunststoffen, werd uiteindelijk een materiaal ontwikkeld, waarvan MAUSER verpakkingen
kan maken, die met succes de hoge eisen voor een dergelijke verpakking doorstaan.
De verpakkingen, gemaakt van deze grondstof, werden begin 2017 succesvol getest en dankzij de
medewerking van de Nederlandse autoriteiten, zoals IL & T, het ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat en het RIVM is het nu mogelijk de WIVA Vat-5 Infinity te produceren en te leveren aan
de Nederlandse markt. In een later stadium zal dit ook mogelijk zijn in andere Europese landen.
Door het gebruik van deze vaten wordt de CO2-uitstoot met meer dan 50% gereduceerd ten
opzichte van vaten gemaakt uit nieuwe grondstoffen.

Technische gegevens MAUSER WIVA Vat-5 Infinity
De afmetingen, aantal stuks per pallet, etc. zijn ongewijzigd. In samenspraak met onze partners
hebben wij gekozen voor het niet inkleuren van de vaten, waardoor de kleur grijs is. Elke inkleuring
is een kostenverhoging en een verlaging van de duurzaamheidsprestatie.
Om de ontwikkeling van het gebruik van circulaire grondstoffen mogelijk te maken, hebben wij de
eisen verlaagd. Het maximale vulgewicht van de WIVA Vat-5 Infinity is nu voor de 50 l en 60 l
modellen 15 kg.

Technische gegevens
MAUSER WIVA vaten
Nominaal volume
Netto volume
Hoogte
Afmetingen bovenzijde
Nummer Nederlandse toelating
Aantal per standaard pallet
Afmetingen pallet
Gewicht pallet

Deksels WIVA vaten

WIVA Vat-5 30 l

WIVA Vat-5 50 l

WIVA Vat-5 60 l

30 l

50 l

60 l

29,7 l

49,3 l

59,5 l

315 mm

517 mm

646 mm

334 x 404 mm

334 x 404 mm

334 x 404 mm

VGS/1H2/Y12/S/**/NL/

VGS/1H2/Y15/S/**/NL/

VGS/1H2/Y15/S/**/NL/

WIVA-17-4916-30 REC

WIVA-17-4916-50 REC

WIVA-17-4916-60 REC

324 stuks

288 stuks

261

1000 x 1200 x 2300 mm

1000 x 1200 x 2300 mm

1000 x 1200 x 2300 mm

249 kg

339 kg

361 kg

greepdeksel

klikdeksel

1000 x 1200 x 2300 mm

1000 x 1200 x 2300 mm

Sluitinstructies

2

1
Druk rustig de diagonale
hoeken van het deksel dicht.

5

Druk rustig de overgebleven
hoeken van het deksel dicht.

3
Druk kort op iedere lip aan de
lange zijden van het deksel,
beginnende bij de dichtst bij u
zijnde lippen.

4
Druk vervolgens kort op
iedere lip aan de korte zijden
van het deksel.

Controleer of alle lippen goed gesloten zijn.

MAUSER WIVA Vat-5,
de oplossing voor uw medisch afval
MAUSER Benelux B.V. is Europees marktleider op het gebied van verpakkingen voor medisch
afval. De verpakkingen zijn leverbaar in 30 l, 50 l en 60 l, met verschillende type deksels, in
verschillende kleuren en met verschillende etiketten.
De WIVA Vat-5 range voldoet aan de eisen van het ADR voor de opslag en het vervoer van
gevaarlijke stoffen. Tevens voldoen de WIVA Vat-5 verpakkingen aan de benodigde eisen van de
ISO 23907 norm en de Franse norm NF X30-511, zoals valproeven, lekdichtheidsproeven,
stabiliteitsproeven en doorprikproeven.
Een uitstekend hulpmiddel bij het gebruik van de WIVA vat-5 verpakkingen zijn de
pedaalstandaards met 2 of 4 wielen. Een handige, veilige en hygiënische oplossing voor het
personeel dat met de verpakkingen werkt.
Daarnaast zijn er veel verschillende oplossingen verkrijgbaar voor stoffen die niet als
UN3291gespecificeerd zijn, zoals voor het hoog-infectieuze UN2814 of UN2900. Voorbeelden
hiervan zijn de WIVA Sterilid deksels, de WIVA Medprotec620 en de WIVA Vanguard CatAPack.
Deze laatste is ontwikkeld tijdens de Ebola crisis van eind 2014.
Ook kunt u bij ons terecht voor uw absorptiemiddelen van medische vloeistoffen, de WIVASORB.
Daarnaast zijn wij producent en leverancier van tal van verpakkingen voor gevaarlijk afval, zowel
voor vaste- als vloeistoffen. Veelal zijn deze ook gemaakt van gerecyclede materialen.
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REGIONAL HEADQUARTERS

info@mausergroup.com
www.mausergroup.com

SBU Asia
MAUSER Singapore Pte Ltd
81 Tuas Bay Drive
637308 Singapore
Phone +65 (0) 68969321
Fax:
+65 (0) 68969327

MAUSER Benelux B.V.
Souvereinstraat 1
P.O. Box 235
4900 AE Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 483 700
Fax:
+31 (0)162 483 750

SBU Europe
Mauser-Werke GmbH
Schildgesstraße 71-163
50321 Brühl Germany
Phone: +49 (0) 2232 78-1000
Fax:
+49 (0) 2232-78-1202

sales.nl@mausergroup.com

SBU North America
MAUSER USA, LLC
Tower 2, Center Boulevard, 20th floor
08816 East Brunswick, New Jersey
Phone: +1 (0) 732-353-7101
SBU South America
MAUSER do Brasil Embalagens
Industriais S.A
Rua Doutor Albuquerque Lins, nº 503
Cjs 11 e 13 - Santa Cecília
CEP 01230-001 São Paulo / SP
Phone: +55 (11) 2168-0050
Fax:
+55 (11) 2168-0058

MAUSER is a registrered trademark of Mauser-Werke GmbH.

NCG
National Container Group LCC
West 38th Street 3620
60632 Chicago, USA
Phone: +1 (0) 773 847-7575
Fax:
+1 (0) 773 847-7557
pickup@nationalcontainer.com
www.nationalcontainer.com
NCG Europe GmbH
Schildgesstraße 71-163
50321 Brühl, Germany
Phone: +49 (0) 2232 78-1880
Fax:
+49 (0) 2232-1888
pickup@ncg-europe.com
www.ncg-europe.com
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MAUSER Corporate GmbH
Schildgesstraße 71-163
50321 Brühl, Germany
Phone: +49 (0) 2232 78-1000
Fax:
+49 (0) 2232-78-1202

