Helder en veilig
in chemie
Inzameling en recycling van gevaarlijk afval.
Productie en destillatie van oplosmiddelen.

InterCheM is enerzijds een servicegericht afval
inzamelings-, afvalverwerkings- en recycling
bedrijf van gevaarlijk afval en anderzijds een
producent van oplosmiddelen en chemische
producten, zoals verdunners en reinigers.
Daarnaast biedt InterCheM een nieuwe duur
zame lijn Inter-GreeN producten.

Efficiënt beheer in de chemiesector
Continu blijven ontwikkelen. Dat is een absolute noodzaak
in de chemiesector. Wij zijn daarom als producent aan
het begin van uw productieproces aanwezig, maar ook
als inzamelaar aan het eind van het proces betrokken.
Hierdoor is onze kennis volledig en kunnen we onszelf
specialist in chemie noemen. Ook omdat we continu
streven naar vernieuwde, schone verwerkings- en
productiemethoden. Meer weten? Vraag het ons gerust.

Oplossingsgericht, vakbekwaam,
verantwoord en enthousiast.
Afval
Of het nu gaat om gevaarlijk afval of bouw- en sloopafval, InterCheM draagt zorg
voor alle afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijfsactiviteiten. Van verontreinigde oplos
middelen tot verfresten, van oliehoudend materiaal tot straalgrit. Uw gevaarlijk afval
is bij InterCheM dan ook in goede handen.
Voorafgaand aan de inzameling en verwerking van gevaarlijk afval worden de betref
fende afvalstoffen door ons beoordeeld. Hieruit blijkt welk gevaarlijk afval geschikt is
voor hergebruik als secundaire grondstof of hulpstof en welk afval niet. Deze selectie
gebeurt op basis van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural).
InterCheM voldoet aan de vereiste registratie op de lijst van Vervoerders, Inzamelaars,
Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB-lijst). Kortweg betekent dit dat we
voldoen aan de drie criteria: kredietwaardig, vakbekwaam en betrouwbaar.

Chemie
Chemie, daarin zijn we gespecialiseerd! Want bij InterCheM produceren we mengsels
van oplosmiddelen, zoals ontvetters en reinigers. Deze ontwikkelen we met behulp
van virgin en gerecyclede grondstoffen. Daarbij houden we altijd rekening met het
gebruiksdoel van de (chemische) stoffen. Zo bestaat een verdunner uit combinaties
van verdunningsmiddelen. Hierdoor kunnen we diverse kenmerken van het chemie
product beïnvloeden. Denk aan viscositeitsvermindering, maar ook beïnvloeding
van laagdikte, vloeiing, droogsnelheid, glansgraad en geur. Het is niet voor niets dat
InterCheM ernaar streeft helder en veilig in chemie te zijn en blijven.
Ons totaalpakket bestaat uit reinigingsmiddelen, spoelverdunners, ontvetters,
thinners, zeefraamreinigers en afbijt.
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Duurzame chemie
Hulpbronnen voor de ontwikkeling van chemische producten worden steeds
beperkter. Fossiele grondstoffen zijn eindig, daarom vraagt de markt meer en meer
om duurzame producten. Maatregelen als het gebruik van hernieuwbare (groene)
grondstoffen, het beperken van afvalstromen en het efficiënter omgaan met
vrijgekomen energie, dragen bij aan het verduurzamen van chemieprocessen.
InterCheM heeft zich op het gebied van duurzaamheid snel ontwikkeld. Duurzame
processen zijn steeds verder geprofessionaliseerd en er wordt aandacht geschonken
aan de ontwikkeling van duurzame producten en halffabricaten. Een constante
stroom oplosmiddelen en mogelijkheden op het gebied van het verwerken van
residuen, bijvoorbeeld voor de productie van halffabricaten voor lakken en coatings,
zijn hiervan het resultaat.

Inter-GreeN
In het kader van ‘recycle, reuse en reduce’ heeft InterCheM de Inter-GreeN-productlijn
ontwikkeld. Deze lijn bestaat uit producten met een duurzaam karakter, zoals spoel-,
epoxy- en polyurethaanverdunningen. Onder meer duurzame thinners, verfproducten
en watergedragen chemieproducten maken onderdeel uit van Inter-GreeN.

Recycling
Een recyclingbedrijf voor het recyclen van gevaarlijk afval, dat zijn wij ook. Duurzame
recyclingtechnieken stellen ons in staat zoveel mogelijk grondstoffen te winnen uit
het afval dat we inzamelen. De semi-automatische verwerkingsprocessen en onze
destillatieprocessen zijn geheel op maat gemaakt, zodat ieder afvalproduct maximaal
rendement oplevert.
Destillatie
Door onze ruime ervaring in destillatietechnieken hebben wij ons ontwikkeld tot
dé destillateur voor zowel de nationale als internationale markt. De producten die
verwerkt worden zijn o.a. alcoholen, ketonen, esters, aromatische en alifatische
koolwaterstoffen. We proberen zoveel mogelijk oplos- en reinigingsmiddelafval
te destilleren. Het hergebruiken van oplos- en reinigingsmiddelen spaart immers
het milieu. Bent u ook milieubewust? Informeer naar de mogelijkheden. Onze
medewerkers zijn ervoor opgeleid om uw afvalstromen zorgvuldig te kunnen
sorteren in recyclebare en niet-recyclebare stromen. We werken dan ook aan een
eco-verantwoorde recycling en dat zorgt voor een betere leefomgeving.
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