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Sistema ecològic per adobar pells amb un residu de
les olives

Creat per A3 Leather Innovation Center del Campus Universitari
Igualada-UdL
La remòlta [ 

, unhttps://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0207190.xml ]
residu provinent de l'extracció de l'oli d'oliva, conté tanins
que permeten adobar la pell de manera natural, reduint
l'ús de productes químics en les formulacions. Així ho
conclou una recerca del grup A3 Leather Innovation

, del campusCenter [ https://a3center.cat/index.php/ca/ ]
Igualada-UdL, especialitzat en la cadena de producció de
la pell. El projecte OLIPO facilitarà l'elaboració d'articles
fets amb eco-pell, cuir més sostenible i lliure de
contaminants com el crom. 

"Aquesta investigació no només fa més sostenible la
indústria de la pell sinó que, a més, contribueix a posar en
valor un residu de la indústria de l’extracció de l’oli", explica la directora de l'A3 Leather Innovation Center, la
investigadora Anna Bacardit, que afegeix que l'aprofitament de la remòlta "permet obtenir pell ecològica de
primera qualitat, alhora que revalora un residu problemàtic de la indústria de l’extracció de l'oli d'oliva".

Del total de matèria que s’aporta per a la producció oleícola, només el 20% suposa el producte final espremut i
el 80% restant és la remòlta, és a dir, les restes de pellofa, pinyols i altres residus de la matèria primera. Així, el
projecte - finançat en la convocatòria ERA-Net MANUNET 2019 d'ACCIÓ (MNET 19/ ENER-3655)- proposa
noves estratègies en el marc de l'economia circular, establint sinergies entre les dos indústries.  

Ja fa anys que el sector adober busca ser més sostenible i respectuós amb el medi ambient, una demanda
creixent de les marques de moda que fan articles de cuir, i "és per això que l'A3 Leather Innovation Center
impulsa investigacions en la línia del reciclatge, la reducció dels productes químics o l'estalvi d'aigua i energia",
afegeix Bacardit.

 

Text: Lidera Comunicació / Premsa UdL

Un residu de l'oliva pot ser usat per adobar pells. FOTO:
Pixabay

Descarregar imatge

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0207190.xml
https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0207190.xml
https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0207190.xml
https://a3center.cat/index.php/ca/
https://a3center.cat/index.php/ca/
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/images/imatges-premsa4/olive-3866906_1920-1.jpg

