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Het laboratorium GlaxoSmithKline zet zich in voor de
bescherming van het milieu
De bescherming van het milieu en het drukken van het energieverbruik behoren tot de
engagementen van het laboratorium GlaxoSmithKline. Zich bewust van de ontwikkelingen
en de problemen in het fenomeen ‘klimaatveranderingen’, zet het innoverende
programma’s op het getouw met als doel het energieverbruik maximaal te verlagen.
Al deze activiteiten hebben het GSK mogelijk gemaakt zijn impact op het milieu te
verminderen : in 2009 bedroeg zijn carbon footprint 6,7 miljoen ton, hetzij een verlaging
van ongeveer 600.000 ton, gerealiseerd in één jaar tijd.

Een bestendig parcours op het vlak van milieubescherming
Sinds vele jaren al wendt
GlaxoSmithKline eenvoudige
maatregelen aan voor de
vervuilende vormen van energie
van het milieu.
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In 1998 inaugureert GSK zijn maatschappelijke zetel
in Marly-le-Roi. De site die is opgebouwd uit zowat
6.000m² grote ramen en met respect voor de
omgeving, bevordert de inval van natuurlijk licht in
de kantoren.
In 2006 zet het laboratorium zijn milieuactie verder met de start van zijn programma « Climate
Change », dat tot doelstelling heeft de energieconsumptie van alle sites tegen het jaar 2015 met
45 % te verminderen.
In 2008 was het filiaal in Frankrijk één van de eerste die zijn carbon footprint realiseerde, en zijn
impact op het milieu in cijfers vertaalde en deze elk jaar verbeterde.

Thermische isolatie
Voor de thermische isolatie van de site installeerde GSK thermische folies van de onderneming
Umisol. Deze totaal hyperisolerende en transparante folie veroorzaakt geen verlies aan
helderheid. Hij maakt maximale isolatie mogelijk zodat in de kantoren de temperatuur maximaal
constant gehouden wordt, warmte bewarend in de winter en koelte in de zomer. Dank zij de
installatie van deze folie kan tot 30% worden bespaard op energie, t.t.z. een jaarlijkse winst van
1.946.918 kWh in elektriciteitverbruik en van 1.473.738 kWh in gasverbruik, en wordt een
aanzienlijke reductie bereikt van de CO2-emissies die verantwoordelijk zijn voor de massale
uitstoot van gassen met serre-effect.
Umisol : Deze hyperisolerende folie, die wordt geïnstalleerd aan de binnenkant van
glasoppervlakken, is onzichtbaar en weerkaatst het zonnelicht op dezelfde manier als het glas
dat doet. Hij zwakt het binnenlicht niet af en behoudt het zicht naar buiten. Het scherm filtert de
UV stralen en zorgt ervoor dat de voorwerpen en materialen binnenin het gebouw niet onderhevig
zijn aan verkleuring en kwaliteitsverlies.
In de zomer werkt deze folie de reflectie van de zonnewarmte in de hand, waardoor de warmte
binnen het gebouw tot 10 graden verlaagd kan worden. In de winter maakt hij het mogelijk dat het
warmteverlies via de vensters gereduceerd wordt. De installatie van deze folies heeft dus geleid
tot een energiebesparing van 30% (verwarming en airco) en tot een zeer sterke reductie van de
CO2-emissies die verantwoordelijk zijn voor de massale uitstoot van gassen met serre-effect.
Info Umisol : www.umisol.eu – info@umisol.eu – (T) +32 (0)3 766 18 40
of http://www.gsk.fr/gsk/entreprise_responsable/protection_environnement.html

