
Moder Jord värnar om 
jordens resurser. 

Vårt bidrag är hennes 
intresse. 

BioMaterials - for a humane world



Under de senaste decennierna har vi människor tärt mer på 
jordens resurser än under hela mänsklighetens historia. 
Det är vårt ansvar att försöka skapa en humanare värld 
för kommande generationer.

GAIA’s bidrag är material med minsta möjliga 
miljöpåverkan.

Vi kan inte längre blunda...

Ett stort steg i rätt riktning är att använda förnyelsebara 
råvaror vid tillverkning av produkter. Detta är möjligt 
tack vare utveckling av biomaterial. Resultatet är 
miljöanpassade material som kan användas till många 
produkter. Ett annat viktigt steg är att använda ett 
material som är nedbrytbart och komposterbart. 
Materialet heter Biodolomer®.

Vad kan vi göra?



GAIA har stor erfarenhet av produktutveckling inom 
biomaterial och samarbetar med stora internationella 
företag. GAIA finner skonsamma lösningar i symbios 
med Moder Jord. 

GAIA har utvecklat Biodolomer®. Vårt biomaterial    
innehåller dolomit och förnyelsebara bindemedel. 

Biodolomer® kan användas i existerande   
maskinutrustningar. 

Biodolomer® är biologiskt nedbryt- och komposterbart.

Biodolomer® kan energiåtervinnas. 

GAIA har kunskapen...

Biodolomer®

Bio
dolomer



GAIA kan leverera följande produkter i Biodolomer®

• Avfallspåsar för insamling av matavfall 

• Bärkassar som ett alternativ till plastpåsar av polyeten och 
papper

• Flaskor

• Omslagsfilm, krympfilm och jordbruksfilm

• Engångsbestick, dryckesmuggar, dryckeslock, sugrör,            
tallrikar, engångsbrickor och tråg vid stora evenemang,      
samt inom snabbmatsektorn och livsmedelsindustrin.

• Blöjor och hygienprodukter i biomaterial

• Blomster- och plantkrukor

GAIA har utvecklat ett biomaterial, Biodolomer® som är ett       
registrerat varumärke och ett skyddat konstruktionsmaterial. 
GAIA lever upp till FN:s och EU:s rekommendationer. 

Biodolomer® är nedbrytbart och komposterbart enligt euro-
peiska standarden EN 13432 och är testat och godkänt av in-
ternationella testinstitutet AIB-Vincotte enligt standarden  
OK COMPOST, OK COMPOST HOME och SEEDLING.

Kontakta GAIA så hjälper vi er på vägen mot det fossilfria samhället!

GAIA BioMaterials AB - Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg - 042 300 39 99  
info@gaiabiomaterials.com - www.gaiabiomaterials.com


