RILIS MEDIA
Asia Pacific Rayon Komitmen untuk Implementasi
Praktik Manajemen Bahan Kimia yang Aman
Pangkalan Kerinci – 1 September 2019, Asia Pacific Rayon (APR) telah bergabung menjadi salah
satu anggota dari Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).
ZDHC Foundation merupakan sebuah kolaborasi dari beragam merek-merek fesyen utama,
afiliasi dan asosiasi rantai nilai yang berusaha menggerakkan implementasi dunia dalam hal
praktik manajemen penggunaan bahan kimia yang lebih aman pada industri tekstil, kulit, dan
alas kaki.
“Menjadi bagian dari ZDHC merupakan sebuah penegasan terhdap komitmen kami dalam
mencapai standar tertinggi pada manajemen bahan kimia yang aman dalam operasi kami. Hal
ini merupakan bagian dari usaha kami yang lebih luas untuk menghasilkan sektor industri tekstil
yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk saat ini dan generasi di masa mendatang,”
ungkap Cherie Tan, Vice President, Sustainability & Communications, Asia Pacific Rayon.
ZDHC Foundation menyediakan wadah untuk belajar yang berkolaborasi dengan industri
sekelas yang juga berkomitmen menuju bahan kimia berkelanjutan, inovasi dan manajemen
praktik bahan kimia terbaik.
Baca juga rilis ZDHC disini.
###
Tentang ZDHC Foundation:
ZDHC Foundation mengawasi implementasi program ZDHC Roadmap to Zero, sebuah kolaborasi
merek-merek fesyen utama, afiliasi dan asosiasi rantai nilai. Bersama-sama, mereka mendorong
implementasi global praktik manajemen bahan kimia yang lebih aman. Mereka beroperasi
dengan transparansi, menggunakan nilai-nilai bersama, kolaborasi dan jaringan untuk
mendorong perubahan, bukti industri masa depan, dan melindungi lingkungan.
www.roadmaptozero.com/

Tentang Asia Pacific Rayon (APR):
Asia Pacific Rayon adalah produsen rayon viskosa pertama yang terintegrasi secara penuh di
Asia dari hutan taman industri terbarukan. Pabrik berkapasitas 240,000 ton yang berlokasi di
Pangkalan Kerinci, Riau, ini menggunakan teknologi produksi terkini dalam menghasilkan rayon
berkualitas tinggi untuk kebutuhan tekstil dan produk kebersihan pribadi. APR berkomitmen
untuk menjadi produsen viscose rayon terkemuka yang memiliki prinsip keberlanjutan,
transparansi, dan efisiensi operasional, melayani kepentingan masyarakat dan negara, dan
memberikan nilai kepada pelanggan.
www.aprayon.com
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