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Mikroplastiki to stałe cząstki tworzyw sztucznych składające się z mieszanin
polimerów i dodatków funkcjonalnych. Mogą one również zawierać resztki
zanieczyszczeń.
Są one również celowo produkowane i dodawane do produktów w
określonych celach.

Mikroplastiki, po wprowadeniu do środowiska, nie ulegają biodegradacji. 
 Odkładają się w organizmach zwierząt, w tym również zwierząt morskich. W
konsekwencji są spożywane przez ludzi jako pokarm.

Mikroplastiki zostały wykryte w ekosystemach morskich (słodkowodnych i
słonowodnych) oraz lądowych, a także w żywności i wodzie pitnej. Ich ciągłe
uwalnianie przyczynia się do trwałego zanieczyszczenia naszych ekosystemów
i łańcuchów pokarmowych. Narażenie na mikroplastiki w badaniach
laboratoryjnych zostało powiązane z szeregiem negatywnych
(eko)toksycznych i fizycznych skutków dla organizmów żywych.
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zanieczyszczające
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*Badanie doktorskie z Universita Politecnica della Marche we
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W CPL Aromas bierzemy na siebie odpowiedzialność za uwzględnienie
zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie naszej działalności.

We don’t want our sustainability efforts to be just a ‘green tick’ on the
proverbial corporate agenda; something to think of once a year and

then discard. We are convinced, now more than ever, that CPL’s
purpose is to play our part to change the world for good.

CPL Aromas opracowało swoje podejście do zrównoważonego rozwoju, które
obejmuje wszystkie aspekty działalności i koncentruje się wokół czterech
filarów: środowisko, innowacje, ludzie i zaopatrzenie.
Podejmując działania zmierzające do realizacji ambitnych celów w zakresie
zrównoważonego rozwoju, CPL uznał za istotne dokonanie przeglądu 
 innowacyjnej technologii AromaCore i wpływu jej technologii kapsułkowania
na naszą planetę.

Zrównoważone
zaangażowanie

CPL Aromas 

- Chris Pickthall, CEO
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Rozwój

Technologia kapsułkowania zapachów zrewolucjonizowała sektor produktów
do prania od czasu jej wprowadzenia przez firmę Unilever w 2007 roku.
Dzięki niej istnieje możliwość zapewnienia długotrwałego działania zapachu
na tkaninach.

Konsumenci przyzwyczaili się do długotrwałych właściwości zapachowych, a
nawet ich oczekują. W związku z tym zdecydowana większość
wprowadzonych na rynek płynów do płukania tkanin - zarówno markowych,
jak i pod marką własną - zawiera zarówno substancje zapachowe w płynie, jak
i w kapsułkach.



W 2018 roku Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opublikowała wstępne
propozycje dotyczące ograniczenia stosowania mikroplastików w produktach
konsumenckich ze względu na kwestie odpadów plastikowych w światowych
oceanach i innych drogach wodnych.

Odbyło się wiele dyskusji, jak należy zdefiniować "mikroplastik", ale definicja
ostatecznie uzgodniona przez ECHA dla mikroplastików oznaczała, że
zamknięte substancje zapachowe stosowane w wielu produktach do prania 
(i niektórych produktach do pielęgnacji ciała) będą objęte tą definicją, a zatem
nie będą mogły być sprzedawane w UE po wejściu w życie proponowanych
przepisów.

Aby zamknięte zapachy były zgodne z proponowanymi przepisami (które
mają wejść w życie wiosną 2023 roku) i nie były klasyfikowane jako
mikroplastik, kapsułki będą musiały ulegać biodegradacji (łatwej lub
ostatecznej) w środowisku wodnym, zgodnie z powszechnie uznanymi
metodami (OECD 301).
Chociaż przepisy dotyczące mikroplastików są regulacjami unijnymi, w pełni
oczekujemy, że biorąc pod uwagę znaczenie zanieczyszczenia tworzywami
sztucznymi na świecie oraz globalny interes publiczny, wymóg ten zostanie
wprowadzony przez inne kraje świata i stanie się on standardem globalnym.

Nadchodzące
regulacje UE 

dotyczące
mikroplastików



W ramach rozporządzeń dotyczących mikroplastiku istnieje możliwość, aby
istniejące rodzaje kapsułek zapachowych mogły być sprzedawane na rynku UE
przez 7 lub 8 lat (wciąż do potwierdzenia).

Nasi klienci proszą nas o zapewnienie, że nasze kapsułki są
zgodne z nadchodzącym rozporządzeniem dotyczącym

mikroplastików 

W momencie przedstawiania nadchodzących przepisów żadna z kapsułek
dostępnych na rynku nie była biodegradowalna. Przez ostatnie 4 lata, CPL
intensywnie opracowywał technologię biodegradowalnych kapsułek. 
Obecnie jedynym deklarowanym produktem zgodnym z "Micro Plastic" na
rynku jest Vernel wprowadzony w Niemczech jesienią 2022 roku.

To trudne technicznie zadanie zostało opracowane przez CPL Aromas jako:

Nadchodzące
regulacje UE 

dotyczące
mikroplastików



Istnieje wiele różnych technologii kapsułkowania zapachów, które mogą być
(potencjalnie) do rozważenia:

Technologie
kapsułkowania

zapachów

U większości z tych technologii istnieją sprzeczne kwestie:
Jeśli kapsułki są biodegradowalne, często nie są stabilne ani z substancjami
zapachowymi, ani w produkcie końcowym.
Jeśli kapsułki są stabilne, to nie są biodegradowalne i dlatego są klasyfikowane jako
"mikroplastiki".
Stwierdzono, że najlepsze możliwości daje zastosowanie kombinacji technologii.

Koacerwacja
Odparowanie
rozpuszczalnika
Skraplanie
Zol-żel

Fizykochemiczne:
Polimeryzacja
międzyfazowa
Polikondensacja

Metody chemiczne:



Kapsułki opracowane przez CPL są dwupowłokowe.

Kompleksowej koacerwacji

Polimeryzacji międzyfazowej

Są one połączeniem:

Koacerwat stosowany w kapsułkach CPL'a jest wykonany z chitozanu
(grzybów) i gumy arabskiej.
Koacerwat jest usieciowany w podwyższonej temperaturze (40°C)

CPL korzysta z izocyjanianów do polimeryzacji z wodą, gumą arabską i
chitozanem w celu utworzenia polimocznika i poliuretanu. 
 

Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie odpowiedniej wydajności i stabilności,
jednocześnie będąc biodegradowalnym. 

Technologie
kapsułkowania

zapachów



Aby stworzyć kapsułki stosowany jest czterostopniowy proces.

Krok 1
Rozpuszczenia izocyjanianu w kompozycji zapachowej.

Krok 2
Poprzez zmieszanie kompozycji zapachowej z wodą powstaje emulsja zawierająca
monomer. Wielkość kropli jest regulowana przez zmianę prędkości mieszania. 

Krok 3
Proces koacerwacji jest aktywowany przez zmianę pH (2-3); pre-polimer koacerwatu
osadza się na powierzchni faz O/W. Wielkość kropli jest regulowana przez zmianę
prędkości mieszania. 

Krok 4
W celu usieciowania koacerwatu zostaje dodany odpowiedni środek sieciujący.
Temperatura jest zwiększana w celu aktywacji sieciowania.

Proces
kapsułkowania

zapachów
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Reakcja izocyjanianu
na granicy faz



Mikrokapsułki
- Tworzywa

Otoczka koacerwatu (zewn.)
Chitosan + Guma arabska
Usieciowany glutaraldehydem
Poprawa usieciowania w 40°C

Powłoka poliuretanowa (wewn.)
Izocyjanian + gumy i woda
Poprawa usieciowania w 50°C

Zakapsułkowana
kompozycja zapachowa 



Otoczka koacerwatu (zewn.)
Zwiększenie adhezji
Zwiększenie biodegradowalności

Powłoka poliuretanowa (wewn.)
Poprawa stabilności
Zwiększenie wydajności

Mikrokapsułki
- Korzyści

Zakapsułkowana
kompozycja zapachowa 



Informacje o patentach

Kapsułki CPL Aromas są chronione patentem (Patent Applied For). W lipcu 2022 roku
CPL złożył Międzynarodowe Zgłoszenie Patentowe, które obecnie zastępuje
oryginalny Patent Brytyjski złożony w lipcu 2021 roku. 
W listopadzie 2022 roku został złożony wniosek patentowy w USA.

Wegańskie i pochodzenia naturalnego
 
W ramach rozwoju CPL Aromas został uwzględniony wymóg, aby kapsułki były
również zgodne z certyfikatem wegańskości. 

Stało się to prawdziwym wyzwaniem technicznym (niektóre technologie konkurencji
CPL'a nie są zgodne z certyfikatem wegańskości).

CPL Aromas ma przyjemność potwierdzić, że nowe kapsułki AromaCore Bio są w
pełni zgodne z zasadami wegańskości, a otoczka ma > 70% zawartości
pochodzenia naturalnego (ISO16128).

Szczegółowe 
informacje



Kapsułki opracowane technologią AromaCore Bio zostały niezależnie przetestowane przy
użyciu testu biodegradacji OECD 301F przez Open University (akredytowaną przez UE
organizację badawczą).
Poniższy test mierzy biodegradowalność Theoretical Oxygen Demand (ThOD) i porównuje ją do
pozytywnych i negatywnych kontroli.

Powyższe wyniki pokazują, że preferowana formuła do CPL Aromas wykazała biodegradację
>60% w teście 28-dniowym.

Wyniki ukazują również, że inne patenty konkurencji w tym samym obszarze nie były
biodegradowalne, co zostało wykorzystane we wniosku patentowym CPL Aromas. 

Te > 60% biodegradowalności w ciągu 28 dni oznacza, że kapsułki zostały uznane za ulegające
całkowitej biodegradacji i spełniają wymagania "Rozporządzenia w sprawie mikroplastików" i
mogą być sprzedawane do nowowchodzących produktów konsumenckich.

Informacje
o testach
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Za punkt odniesienia podczas opracowywania kapsułek
AromaCore Bio została przyjęta wydajność naszych istniejących
kapsułek AromaCore FF.

Technologia AromaCore Bio ma mieć taką samą albo lepszą
wydajność, aby móc kontynuować proces rozwoju technologii.  

Rozwój technologii został skoncentrowany na wydajności w
produktach do prania. Głównie w płynach do płukania tkanin - jest
to obecnie największe pojedyncze zastosowanie tej technologii.

Prace wstępne nad kapsułkami AromaCore Bio zostały
przeprowadzone przy użyciu zakapsułkowanych kompozycji
zapachowych, których minimalny poziom biodegradowalności
wynosi 90% (łatwo i/lub naturalnie ulegają biodegradacji).

Nowa technologia AromaCore Bio może być stosowana w
połączeniu z dowolnymi płynnymi kompozycjami zapachowymi o
odpowiedniej wydajności.

Wydajność



Wydajność

Specyfikacja AromaCore FF AromaCore Bio

Zakres wielkości cząstek 5 - 25µ 10 - 90µ

Średnia wielkość cząstek 12µ 40µ

Obciążenie zapachem 35% 30%

Zawartość suchej masy 45-50% 32-37%
Skuteczność kapsulacji >95% >95%

Wygląd Odcienie beżu – płynna,
kremowa emulsja

Odcienie beżu – płynna,
kremowa emulsja

Rekomendowane
dozowanie 0.2 – 1% 0.25 – 1%

Przy porównywalnym dozowaniu użytkowym nowa technologia
AromaCore Bio ma taki sam profil kosztów jak obecna AromaCore FF.



Test stabilności środków do prania
Na każdym etapie oceny pobierana jest mała próbka materiału i oceniana na

ręcznikach. Stabilność została zakończona w fabryce CPL i w dużej bazie

producentów kontraktowych w UE. Stabilność jest bardzo podobna w obu

bazach.

40°C

RTD

Próbka materiału

Pranie ręczników

Siła zapachu
podczas

pocierania

Wydajność

Siła zapachu
podczas

pocierania



Testy na pranych ręcznikach - działanie początkowe 
AromaCore FF w ilości 0.2%, AromaCore Bio w ilości 0.25%, aby uzyskać
odpowiednią ilość zapachu.
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Próbki stabilności przy RT : Ocena pocierania | Kapsułki dozowane w preparacie
do prania CPL Aromas
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Próbki stabilności w 40°C : Ocena pocierania | Kapsułki dozowane w preparacie do
prania CPL Aromas

Wyniki pokazują doskonałą, długoterminową stabilność i wydajność. Przy czym technologia AromaCore
Bio względem czasu wykazuje nieco lepszą wydajność w temperaturze 40°C.
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Podobnie jak w przypadku dotychczasowych kapsułek
CPL'a są one emulsją kapsułek w wodzie, a więc będą
miały wymaganie:

Przed użyciem dobrze wymieszać
 

Powyższa informacja znajduje się na pojemnikach
otrzymanych produktów i przed użyciem należy upewnić
się, że produkt jest w pełni wymieszany i jednorodny. 
 Można to zrobić poprzez prosty proces odwracania/
wstrząsania.

Produkcja



Pytania?
Zapraszamy do kontaktu z nami

biuro@alfasagittarius.eu



ul. Kunickiego 10
30-134 Kraków, Poland
www.alfasagittarius.eu

tel.: +48 12 636 03 14
tel. kom: +48 501 433 465
e-mail: biuro@alfasagittarius.eu


