WATER
Een kapsalon is Geknipt
voor de toekomst, want:

bespaart op energie, water, afval en materialen;
verkleint de afvalberg en vervuilt minder;
verbetert de gezondheid van jezelf, de medewerkers en de klanten;
versterkt de marktpositie, je trekt nieuwe klanten aan en houdt personeel beter vast;
draagt een steentje bij aan een beter klimaat voor de toekomst.
Water is een kostbaar goed en onmisbaar in het kappersvak. Elke kapper kan zorgzaam met water omgaan.
Met deze belangrijke weetjes en praktische tips maak je ook jouw salon Geknipt voor de toekomst.

Wist je dat

één wasbeurt 18L water kost en de spoeling voor een kleuring 36L?! Zo vloeit per maand ook heel wat
geld weg.
per minuut 10 à 12L (een emmer vol!) door een kraan loopt?! Echter, 6 à 8L volstaat al voor een schoon
hoofd.
een kraan, die om de 2 seconden 1 druppel lekt, per uur 1,3L verliest?! Dat is 6.000L per jaar!
Vlaanderen eigenlijk een ‘droog’ land is met nog maar weinig grondwater?! Daarom wordt afvalwater
gezuiverd om er opnieuw bruikbaar (drink)water van te maken. Dus, hoe minder verspilling én 		
vervuiling, hoe beter.

Moeiteloos van start

Plaats een bruismondstuk (spaarperlator) op elke kraan. Besparing: 40 à 50 %! Gebruik voor het toilet
een kleine spoelbak met spaarknop (3/6 liter).
Herstel een lekkende kraan zo snel mogelijk. Dat geldt ook voor kranen in de keuken, bij de wasmachine
of de spoelbak van het toilet.
Zet de kraan pas open als je ook meteen met de handeling begint. Zorg dat alle benodigde producten
naast de wasbak staan én zet de kraan maar half open.
Leng de shampoo aan met warm water in een apart flesje en breng dat op het hoofd aan. Zo hoef je het
haar niet eerst nat te maken.
Vraag de klant of wassen echt nodig is. Was maar 1 keer en spoel niet onnodig uit. Knip het haar ‘droog’
(indien mogelijk).
Was altijd met volle machine. Op 30° of 40°C is genoeg en doe slechts af en toe een hetere was. Gebruik
dunnere handdoeken en één handdoek per klant is voldoende. Voor een groot salon is het gebruik van
afbreekbare papieren wegwerphanddoekjes te overwegen.

Verdere stappen

Installeer regenwater voor het toilet, de wasbak, wasmachine en de schoonmaak. En geef de planten 		
ermee water. Het haar wassen in het salon met regenwater is (nog) niet toegestaan.
Instaleer een waterzuiveringssysteem in het salon. Dat water kan dan voor het toilet en de wasmachine
worden gebruikt. Heb je een buitenplaats of tuin? Installeer daar een natuurlijk waterzuiveringssysteem
met planten. Meteen een groen uitzicht en gratis recyclage!

Het project Geknipt voor de toekomst is een samenwerking van Ecolife, UBK/UCB vzw-asbl, Unizo Vlaams-Brabant en de Provincie Vlaams-Brabant,
die het project financieel ondersteunt.

