
Clean Paint Door CRABB 
 
 
Het probleem waar we tegen aangelopen zijn is dat verfblikjes helemaal niet of slechts deels 
niet gerecycled worden. We hebben kort onderzoek gedaan naar waar allerlei soorten afval 
naartoe gaan. We hebben gelezen dat blikjes verf naar het chemisch afval gaan. Van 
chemisch afval wordt slechts een klein deel gerecycled, maar de meerderheid dat niet 
gerecycled kan worden wordt verbrand. De overige stoffen die niet kunnen worden verbrand 
omdat de giftige damp hiervan niet te reinigen is worden opgeslagen. (https://www.circulus-
berkel.nl/wat-gebeurt-met-mijn-afval/klein-chemisch-afval-kca/) 
 
We hebben goed nagedacht over een passende oplossing voor dit probleem. Na lang 
brainstormen zijn we gekomen op ons idee; een verfblik in de vorm van een zeshoek met 
een capsule erin.  
 

 
 
Binnen het verfblik zelf zit natuurlijk de verf, en aan de bodem een capsule. De capsule kun 
je makkelijk openen. In de capsule zit een stof die ervoor kan zorgen dat de resterende verf 
in het water (in het blik zelf oplost), na legen van het blik houd je een schoon blik over. Na 
het schoonmaken kan het verfblik bij het metaalafval weggegooid worden en dan kan het 
hergebruikt worden. De stof die we willen gebruiken hiervoor is natriumbicarbonaat, dat klinkt 
misschien giftig maar dat is het niet, een beterbekende naam hiervan is Baking Soda. Als je 
daar kokend water eraan toevoegt, dan lost het vanzelf op met de verf en dan kun je het 
wegspoelen in de goot. Dit is een veilige oplossing die je goot niet belast.  
 
Waarom de vorm van een zeshoek? We hebben gedacht aan de logistiek; met de vorm van 
een zeshoek bespaar je ruimte wanneer je verfblikken vervoerd. Er is namelijk 
wetenschappelijk bewezen dat een zeshoek de beste vorm is om zoveel mogelijk inhoud te 
transporteren met het minste materiaal. Zo kunnen we niet alleen zorgen dat het recyclebaar 
wordt, maar houden we ook rekening met het energie verbruik bij het transport. 
 
 


