Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling er vigtige elementer i Nowocoat Industrial A/S og en integreret del af vores ledelsessystem. Vi arbejder
systematisk med miljø og kvalitetsstyring og er i dag certificeret efter ISO 9001 og 14001. Som en integreret del af dette arbejde
arbejder vi også med FN’s 17 verdensmål (SDG) (Sustainable Development Goals). Her har vi fokus på.:
SDG 3-8-12, og foreningen af disse i en strategisk udvikling.
•
•
•

SDG 3 – Sundhed og trivsel, delmål 3.9
SDG 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst, delmål 8.3, 8.7 og 8.8.
SDG 12 – Ansvarligt forbrug og produktion, delmål 12.4, 12.5 og 12.6

Hele tankegangen - ordentlige forhold fra start til slut, både hvad angår mennesker, produkter, sundhed og miljø er vigtigt for os.
Derfor er det naturligt for os at arbejde med de 3 verdensmål 3-8-12 og de aktuelle delmål som i forening rammer de værdier vi
lægger stor vægt på. Dette i kombination med den gode dialog og samarbejde i leverandørkæden er med til at sikre udvikling og
bæredygtige løsninger til gavn for mennesker og miljø.
Vi udtrykker målene til verdensmålene gennem vores miljø- og kvalitetsmål som for 2021 omhandler:
•

•
•
•
•

Godkendt Algebekæmpelsesmiddel til erstatning for produkter, der sælges i markedet, men som er ulovlige i
brugssituationen. Vores mål er at produktet vil være at finde i 80% af alle Danmarks ca. 500 byggemarkeder og
havecentre i 2021. Forbruget af ulovlige midler er ca. 40 mio liter klar til brug. Det godkendte algebekæmpelsesmiddel
forventes at konvertere min 5% af dette, svarende til et forventet salg på ikke under 2 mio Liter i 2021.
Ecolabel for tagmaling
DGNB, bæredygtighedsmærke for en tagmaling.
UV Lak til nyt kunde segment: UV-lakken skal substituere opløsningsmiddelholdige NC-lakker. Det vil medføre en
reduktion af VOC-udledning og skabe et signifikant bedre arbejdsmiljø. Kunderne vil opnå en hurtigere proces og dermed
en mere kost-effektiv udnyttelse af ressourcer Der forventes en vækst fra nul til 25 nye kunder.
System til samling og styring af alle opgaver worldwide. Det vil sikre bedre ressourcestyring og flow i opgaveløsningen
som igen vil skabe et bedre arbejdsmiljø og trivsel for den enkelte medarbejder.

Det er udvikling og innovation som driver processen. Evnen til at skabe ansvarligt forbrug og produktion er drivkraften. Vi arbejder
systematisk med en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemi, produkter og affald i hele sin cyklus. Derfor er det naturligt for os at
et godkendt algebekæmpelsesmiddel finder vej i markedet ligesom det er naturligt for os at søge bæredygtige mærker som
Ecolabel og DGNB eller udvikle en UV-lak som medfører en stor reduktion i udledning af flygtige organiske opløsningsmidler. Denne
udvikling skal gå hånd i hånd med ordentlige job, sundhed og trivsel gennem mindre udsættelse for farlige kemikalier. Derfor
bruger vi også interne ressourcer på at engagere, lede og støtte vores medarbejdere i processen og tage bæredygtig udvikling til
sig. Vores Code of Conduct er tilsendt vores leverandører med forventning om tilsagn. Det er vigtigt for os gennem dialog at vi får
sikkerhed for at også disse arbejder med et sæt af etiske regler. Det er med til at udtrykke vores retning. Anstændige job, udvikling
og innovation, der fremmer mindre leverandører, er et område vi særligt kan påvirke.
Kommunikation om verdensmål sker via vores hjemmeside, nyhedsbreve, træning og uddannelse eller når kunder og leverandører
kommer på besøg i huset. Opfølgning på de respektive mål sker løbende med opdatering af nærværende dokument med
”gennemført” og ”verificeret effektiv”. På den måde kan I se at det vi siger også er det vi gør.
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