Helder en veilig in chemie
Afvalinzameling, -verwerking, -recycling
en productie van chemische stoffen

Onze Expertise

Wie zijn wij?
InterCheM B.V. is een internationaal, servicegericht chemisch afvalinzamelings- en

productiebedrijf. Door de combinatie van afval inzamelactiviteiten, (afval)verwerkingstechnieken,
chemische product kennis en onze uitgebreide productie faciliteiten streven wij naar een
circulaire economie.

InterCheM is een afvalinzamelings-, afvalverwerkings- en chemieproductiebedrijf dat oplossingen biedt
voor de professionele markt. Niet alleen op het gebied van afval- en milieuvraagstukken, maar ook op

productie vlak. Naast het inzamelen, opslaan, recyclen en verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen, zijn wij

ook gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van o.a. lakken, coatings en oplosmiddelen op zowel
oplosmiddel- als ook waterbasis. Middels ons wereldwijd netwerk leveren wij unieke, duurzame, chemische
producten gemaakt van zuiver materiaal en van uit afval terug gewonnen grondstoffen.

Daarnaast zijn we, door onze ruime ervaring, specialist op het gebied van destillatietechnieken en proberen
we zoveel mogelijk oplos- en reinigingsmiddelafval te destilleren en gereed te maken voor hergebruik.

We zijn actief in o.a. de volgende sectoren

Dé enige in Nederland
INKTINDUSTRIE

Ruim 50 jaar ervaring

Drukkerijen
Inktfabrieken

Unieke combinatie van afvalverwerking en productie op één locatie
Bouw & renovatie

Voorloper in circulaire economie

VERFINDUSTRIE

Schilders & onderhoud
Timmerfabrieken

Verffabrieken
Loonspuiterijen

Persoonlijk contact met vaste aanspreekpunten
Inzamelen en leveren in één transportbeweging
via een vast routeschema

CONSERVERING

MARINE

Straal & coating
Spuiterijen

Scheepvaart
Onshore & offshore

AUTOMOTIVE

Autoschadeherstel
Carrosserie
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Afvalinzameling
InterCheM helpt u graag met het verantwoordelijk afvoeren van uw gevaarlijk afval.
Met al meer dan 50 jaar ervaring weten wij als geen ander hoe je gevaarlijk
afval inzamelt en op een juiste wijze opslaat, verwerkt en recyclet.

Met behulp van diverse emballages zijn we in staat om op een efficiënte manier

(gevaarlijk) afval in te zamelen. Ons eigen afvaltransport ruilt in één transportbeweging
de afvalverpakkingen met ingezamelde afvalstoffen in voor nieuwe emballage.

Wij adviseren u over het correct scheiden en verpakken van het afval zodat veiligheids en
gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk worden beperkt. Indien gewenst ondersteunen
wij u ook wat betreft uw afvalstoffenadministratie.

Chemie
Het assortiment dat we bij InterCheM aanbieden bevat een complete lijn van chemische

producten. Daarin maken we onderscheid tussen oplosmiddelhoudende en watergedragen
producten. Ons totaalpakket bestaat o.a. uit reinigingsmiddelen, spoelverdunners, thinners,
ontvetters, zeefraamreinigers en afbijt.
Laboratorium

In ons eigen laboratorium werken onze specialisten continue om de kwaliteit van ons

assortiment te waarborgen en nieuwe producten te ontwikkelen voor de verschillende
doeleinden van uw productieproces.

Voor een juiste verwerking worden voorafgaand aan de inzameling van gevaarlijk

Destillatie

voor hergebruik als secundaire grondstof of hulpstof en welk afval niet.

Bij InterCheM ligt de focus altijd op recycling. Het hergebruiken van oplos- en reinigingsmiddelen

afval de afvalstoffen door ons beoordeeld. Hieruit blijkt welk gevaarlijk afval geschikt is

spaart immers het milieu. Een van de technieken waarmee we afval geschikt maken voor

hergebruik, is destillatie. Tijdens het destillatieproces verdampen de schone oplosmiddelen en

scheiden zich zo van het residu. Na afkoeling vangen we de schone grondstoffen op, controleren
deze in het laboratorium en zetten ze, wanneer mogelijk, in voor hergebruik.

Het gebruiken van gedestilleerde chemische afvalstoffen hoeft ook zeker geen kwaliteitsverlies

op te leveren. Integendeel! Door het afval middels verschillende (semi-) automatische methoden
te recyclen, kan een groot deel als secundaire grondstof worden ingezet voor de ontwikkeling

van nieuwe, hoogwaardige toepassingen. Daarbij leven we uiteraard de geldende nationale en
internationale wet- en regelgeving strikt na.
Loondestillatie

Door middel van loondestillatie kunnen wij verontreinigde oplosmiddelen innemen, regenereren en
weer retour leveren. Loondestillatie verlaagt niet alleen afvalstromen, maar ook productiekosten.
Mede daarom zijn wij voorstander van een circulaire aanpak waarbij het hergebruiken van
grondstoffen steeds belangrijker wordt.
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Recycling

Ons beleid

Van afval naar grondstof. Jaarlijks worden enorme hoeveelheden afval, o.a. restverven en

Continu blijven ontwikkelen. Dat is een absolute noodzaak in de chemiesector. Wij zijn daarom

belasting voor het milieu. Daarnaast zijn fossiele grondstoffen eindig en vraagt de markt meer

aan het eind van het proces betrokken. Hierdoor is onze kennis volledig en kunnen we onszelf

gebruikte oplos- en reinigingsmiddelen vernietigd door verbranding. Dit vormt een zware
en meer om duurzame producten.

Recycling van verfresten en oplosmiddelen dragen bij aan een lagere impact van chemische
stoffen op het milieu. In onze huidige maatschappij hebben we nu eenmaal te maken met
veel chemisch afval. Weinig of veel, elke chemische hoeveelheid heeft een effect op het

milieu. Hier moet toch iets mee te doen zijn, dachten wij. Kunnen we dat chemische afval

geen tweede leven geven? Door het combineren van onze ervaring in afvalverwerking en
innovatieve chemische productkennis is dit ons gelukt.

als producent aan het begin van uw productieproces aanwezig, maar ook als inzamelaar
specialist in chemie noemen. Ook omdat we continu streven naar vernieuwde, schone
verwerkings- en productiemethoden.

Veiligheid, gezondheid en welzijn. Zowel die van u als die van onze vakkundige, professionele
en ervaren medewerkers. Dat staat in onze beleidsvoering altijd voorop. Evenals het
waarborgen van een veilige en milieu hygiënische woon-, werk- en leefomgeving.

Onze medewerkers zijn ADR getraind en gecertificeerd. We doen er dan ook alles aan

om milieubelasting te beheersen en verminderen, schade aan de (volks)gezondheid te

voorkomen en restrisico’s rondom veiligheid te beperken. Anders gezegd, we richten ons
continu op het verbeteren van milieuprestaties en het vergroten van de veiligheid.
Wij staan dan ook voor ‘Helder en veilig in chemie’.

Sterk in gerecyclede verf en duurzame chemie

Met ons zusterbedrijf Inter-GreeN leveren we een breed assortiment aan kwalitatieve

duurzame producten en paints die worden gemaakt van teruggewonnen grondstoffen uit
het afval. Zo beschikken we o.a. over een breed assortiment gerecyclede oplosmiddelen,
reinigers en verdunners. Daarnaast verkopen we onder Inter-GreeN Paints diverse

Certificeringen & Veiligheid
Wij zijn gecertificeerd volgens de normen NEN-EN-ISO 9001

(kwaliteitsmanagementsysteem) en 14001 (milieumanagementsysteem).

muurverven, lakken en coatings die wij produceren uit teruggewonnen verfresten.

Verder beschikken we over actuele omgevings- en inzamelvergunningen en

Zo dragen wij ons steentje bij aan een circulaire economie.

van afvalstoffen. Ook zijn we lid van diverse brancheverenigingen.

zijn we geregistreerd als vervoerder, inzamelaar, handelaar en bemiddelaar

Kijk voor meer informatie op de website: www.inter-green.eu
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Platinawerf 22-26

6641 TL Beuningen

Tel. +31 (0)24 - 678 02 00 (algemeen)
Tel. +31 (0)24 - 678 02 22 (verkoop)
www.interchem.nl
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