
REYM blijft continu innoveren en is altijd op zoek naar opti-

malisaties. Ons chemicaliën project is hiervan een voorbeeld. 

Naar aanleiding van dit project heeft REYM een standaard 

chemicaliën lijst samengesteld. Hierdoor worden veiligheids-

voorschriften vereenvoudigd en worden de juiste chemicaliën 

gebruikt bij de werkzaamheden. Ook zijn er vijf chemicaliën 

specifiek voor REYM ontwikkeld waarmee het grootste deel 

van de werkzaamheden kan worden uitgevoerd: de REYM 

Blends.

Optimalisatie

Bij onze reinigingswerkzaamheden gebruiken we veel 

verschillende chemicaliën waar strikte regels en voorschrif-

ten voor gelden. De hoeveelheid en diversiteit in stoffen 

maken beheersing complex. Om dit te vereenvoudigen en 

de veiligheid van medewerkers te waarborgen is REYM een 

verbeterproject gestart.

REYM Chemicaliën

REYM Blend

Om uniformiteit te verkrijgen en om onwenselijke kenmerken 

uit te sluiten, heeft REYM op basis van haar eisen en wensen 

in samenspraak met een specialist vijf REYM-chemicaliën 

samengesteld. Met deze vijf chemicaliën is een groot deel 

van de algemene reinigingsmiddelen te vervangen door 

blends van gelijkende samenstelling en toepassing. Het grote 

voordeel is dat alle REYM Blends ‘niet-CMR’ geclassificeerd 

en ADR-vrij zijn. Daarnaast zijn deze chemicaliën vriendelijk 

voor waterzuivering en metaaloppervlakken.

Analyse chemicaliëngebruik

Er is onderscheid gemaakt in basis-, standaard-, klant 

specifieke- en project specifieke chemicaliën. Vanwege 

de grote verscheidenheid in chemicaliën heeft REYM een 

voorkeurselectie gemaakt door te kijken naar de werkzame 

componenten en de toepassing van de chemicaliën.  

Ook is er naar de verpakkingswijze gekeken. 

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.



Chemicaliën in poedervorm worden verpakt in plastic 

emmers in plaats van in zakken omdat zakken gevoeliger 

zijn voor vocht en scheuren. Daarnaast is voor de medewer-

ker in verband met het gewicht de verpakkingseenheid van 

vloeibare stoffen waar mogelijk gestandaardiseerd naar een 

20 liter can.

De REYM Blends:

•  REYM All Purpose Cleaner 

Standaard (alkalische) reiniger voor de meest  

voorkomende reinigingsactiviteiten.

•  REYM Foam Cleaner 

Standaard schuimende reiniger voor veel toepassingen 

(horizontale oppervlakken of koelerbanken).

•  REYM Neutral Cleaner 

Standaard reiniger voor gevoeligere ondergronden en 

handmatige reinigingsactiviteiten.

•  REYM Solvent Cleaner 

Standaard oplosmiddel voor olie, bitumen en crude 

reiniging.

•  REYM Decon Cleaner 

Standaard middel voor het decontamineren van  

leidingen, fabrieksonderdelen en tanks eventueel in 

gesloten systeem.

Gevalideerde werkplekinformatie

REYM heeft gekozen voor het gebruik van een database 

‘toxic’ waarin de MSDS van chemische producten gere-

gistreerd, gecontroleerd en geactualiseerd wordt. Hieruit 

worden in het REYM automatiseringssysteem werkin-

structiekaarten voor het werkplan gegenereerd. Hiermee 

is gecontroleerd of de stof is aangemerkt als carcinogeen/ 

mutageen/ reprotoxisch volgens de laatste regelgeving.

De voordelen

•  Veiliger door verbetering, uniformering en reductie  

van het chemicaliën assortiment.

•  Betere verpakkingsvorm: vloeistoffen waar mogelijk  

in 20 liter cans, minder verspilling door poeders te  

verpakken in emmers in plaats van zakken.

•  Standaard REYM Blends voor groot deel van de 

werkzaamheden, zijnde niet-CMR en vriendelijk voor 

oppervlaktewater en metaaloppervlakken.

• Lagere Total Cost of Ownership.

Mocht u nadere informatie 
wensen, dan kunt u contact 
opnemen met één van de 
REYM-vestigingen in uw 
regio.

info@reym.nl // www.reym.nl


