Asbestsanering met Batteryspray
REYM is een industrieel dienstverlener. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van
industriële reiniging, transport en afvalmanagement, altijd handelend vanuit onze
missie ‘Industrial Services our concern’ en gedreven door onze kernwaarden.
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Wanneer u geïnteresseerd bent in asbestsanering met behulp
van Batteryspray staan onze sales-collega’s in Amsterdam,
Beverwijk en Veendam u graag te woord.
REYM Amsterdam: 020-613 17 34
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Voordelen Batteryspray methode
• Saneren zonder containment
• Saneren in eigen beheer met getraind personeel
• Minimale stilstandtijden
• Minimale belasting productieproces
• Geen risicoklasse 2 sanering benodigd
• Geen inventarisatierapport benodigd
• Correcte en besparende afvalstromen
• Overall besparing en maximale resultaten

Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen
met een van onderstaande
REYM-vestigingen:
Amsterdam 020-613 17 34
Beverwijk 0251-22 92 33
Veendam 0598-65 95 00
info@reym.nl // www.reym.nl

* SMA-rt: Stoffen Manager Asbest Risico Techniek.
Binnen SMA-rt worden asbesttoepassingen in risicoklassen
ingedeeld. Het Batteryspray werkprotocol is ingedeeld in
risicoklasse 1.

