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SCHAKELDE MET SUCCES OVER
OP TOWER VOCHTWATERADDITIEF
Graphic Packaging International stapte op advies van Wifac over
op vochtwateradditief van Tower Products Europe. Op de persen
van deze verpakkingsdrukker is alcoholvrij produceren de norm.
“Onder andere door het zetten van deze stap zijn we voorbereid
op de toekomst.”

G

raphic Packaging International, kortweg
GPI, is één van de grootste werkgevers in
Hoogerheide. Bij de drukker van verpak-

kingen voor vooral de voedsel- en drankindustrie
werken ongeveer 360 mensen. Johan Smits werkt
al veertig jaar bij het bedrijf dat ooit startte als
Imca Cartonnages. Na de start in 1964 kende de
onderneming liefst zeven eigenaren. De drukkerij
maakt nu deel uit van het meer dan honderd jaar
oude, wereldwijd opererende GPI met fabrieken in
zeventig landen. Hier werken ruim 17.000 medewerkers.
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MAATWERK IS MOGELIJK

PETER TERNEDE:

“ Het is mooi dat we met het gebruik van
Tower vochtwateradditief op de toekomst zijn
voorbereid, maar uiteraard moet je daarbij
probleemloos kunnen drukken.”

Wifac produceert Tower in eigen land. Dat
heeft voor de gebruikers veel voordelen. Voor
GPI werd het gebruikte vochtwateradditief
aangepast. Cock Kooiman van Wifac: “Ook dit
is een voordeel van zaken doen met Wifac.
Vanwege de eigen productie kunnen en willen
we - indien nodig en gewenst - de receptuur
aanpassen.”

AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE

alcohol steeds strenger wordt. De laatste maanden

Op jonge leeftijd belde de in Hoogerhei-

zien we bovendien de prijs van alcohol omhoog

de geboren en getogen J ohan Smitsaan

vliegen. Logisch nu er veel alcohol ter ontsmet-

bij het bedrijf om er niet meer weg te

ting noodzakelijk is in de gezondheidszorg en bij

gaan. Hij is afdelingsverantwoordelijke

de mensen thuis.”

voor de drukkerij en de sheeter. “Op
onze zes persen tot 110/142 cm verwer-

GOEDE TOEKOMST

ken we karton van 250 tot 700 grams

GPI draait sinds maart 2019 op vijf van de zes
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pakkingen voor food en beverages. Een

succes”, zegt Peter. “Het is mooi dat we met het

deel van de substraten komt per boot
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Ook dit is een voordeel van zaken doen met Wifac.

brieken, waarna we ze hier tot vellen

kunnen drukken. Er is sprake van minder inschiet,

Vanwege de eigen productie kunnen en willen ze

snijden. De kant-en-klare dozen, of

we hoeven de persen minder vaak te reinigen, ook
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planoverpakkingen, gaan vooral naar Nederland,

doordat de rollen minder vet slaan. We zijn dan ook

sen.”

België, Duitsland, Frankrijk en Ierland.”

heel positief over het advies van Wifac om de door

HOGE STANDAARDEN

hun zelf geproduceerde Tower producten te gaan

Zowel Johan als Peter zien de toekomst voor de

gebruiken.”

verpakkingsdrukkers zonnig in. Johan: “We zien

Druktechnisch adviseur Peter Ternede kan wat

het aandeel kartonnen verpakkingen ten opzichte

betreft dienstjaren niet tippen aan die van Johan.

“Onlangs heeft Wifac een zeer uitgebreide vocht-

van plastic duidelijk verschuiven. We hebben het

Toch werkt hij ook alweer ruim twintig jaar bij GPI

wateranalyse uitgevoerd op al onze drukpersen.

hier razend druk; het aantal orders neemt alleen

nadat hij als offsetdrukker in Amsterdam de liefde

Daaruit kwam naar voren dat er nóg meer voordeel

maar toe. Plastic gaat meer en meer in de ban.

richting België achterna reisde. Een van zijn taken

voor GPI gecreëerd kan worden met een aange-

Onze producten hebben - terecht - een veel mili-

is het zoeken naar betere manieren om te produ-

paste versie van het vochtwateradditief.

euvriendelijker uitstraling.”

ceren.

Inmiddels is dit geïmplementeerd op twee persen
en de voordelen zijn inderdaad significant. Daarom

Peter: “Hier in Hoogerheide maken we deel uit van

hebben we besloten om deze aangepaste versie

ons wereldwijd concern met een Europees hoofd-

van het vochtwateradditief op alle persen in te

kwartier in Brussel. Daar wordt bepaald met welke

zetten.

www.graphicpkg.com
www.towerproducts.eu

platen en inkten we werken. Uiteraard wil je over
al die bedrijven dezelfde hoge standaarden aan je
klanten kunnen leveren. Op het gebied van consumables kunnen we zelfstandig opereren. Ik ken
Wifac al jaren. Het aanbod om te experimenteren
met Tower vochtwateradditief was te aantrekkelijk
om te weerstaan. Het streven is hier om IPA-vrij
te werken. Voor de gezondheid van onze medewerkers is dat uiteraard belangrijk. Daar komt bij

JOHAN SMITS:

“ Op onze zes persen tot 110/142 cm verwerken we
karton van 250 tot 700 grams tot verschillende
dozen en andere verpakkingen voor de voedsel- en
drankindustrie.”

dat de Europese regelgeving over het gebruik van
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