
Black Label Zero:  
een zeer duurzaam papier
Zero CO2-emissies: 
Het gehele productieproces van Black Label Zero is CO2-neutraal. 
• De productie vindt plaats in een geïntegreerde fabriek, waar de energie 

die benodigd is voor de productie komt van teruggewonnen energie uit de 
pulpproductie.

• Alle gebruikte grondstoffen komen uit hernieuwbare bronnen.
 
FSC® gecertificeerd: 
Black Label Zero is gemaakt van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. 
Het is naast 80 g/m2 verkrijgbaar in 75 g/m2; daarbij zijn er minder vezels nodig om 
het papier te produceren. Dit betekent dat er 6,25% minder grondstoffen nodig zijn 
voor hetzelfde aantal vellen.

Duurzaamheid in de gehele productieketen: 
Black Label Zero draagt het EU Ecolabel en Nordic Swan certificaat. Deze 
keurmerken bewijzen een uitstekende duurzame productieketen en daarmee 
voldoen we aan de meest strenge en actuele criteria voor onder andere 
grondstoffen, energie- en waterverbruik, uitstoot, afvalbeheer en aandeel 
gecertificeerde vezels. 
 
Bovendien wordt voor de productie van Black Label Zero gebruik gemaakt van een 
totaal chloorvrije blekingsmethode (TCF), om de milieu-impact verder te beperken. 
 
Het Black Label Zero is verkrijgbaar in een zeer ruim assortiment, waaronder de 
2.500 vellen (bulk) verpakking. Hierbij wordt er geen riemwikkel gebruikt, wat leidt 
tot minder verpakkingsmateriaal. 
 
Black Label Zero is getest & goedgekeurd door het Papierlaboratorium van Canon. 
Dit betekent een gegarandeerde maximale runability, volgens NEN 12281, op alle 
gangbare printsystemen. Dit resulteert in minder storingen en daardoor ook in 
minder papierafval.

Dit product is geproduceerd in een ISO9001, 
ISO14001 en EMAS gecertificeerde papierfabriek.

Wat maakt Black Label Zero 
zo duurzaam?
• Geen CO2-emissies gedurende 

het productieproces
• Duurzaam bosbeheer: 

FSC® gecertificeerd en 75 g/m2

• Oog voor duurzaamheid in 
de gehele productieketen:  
TCF, EU Ecolabel en Nordic Swan 
gecertificeerd.

• Vermindering afval en uitval; 
getest en goedgekeurd door het 
Canon Papierlaboratorium

Canon streeft ernaar de milieu-impact 
van haar producten steeds verder terug 
te dringen. Black Label Zero is CO2-
neutraal geproduceerd, waardoor het 
een zeer duurzaam papier is.


