REYM Chemicaliën
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.

REYM blijft continu innoveren en is altijd op zoek naar opti-
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en ADR-vrij zijn. Daarnaast zijn deze chemicaliën vriendelijk
voor waterzuivering en metaaloppervlakken.
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is gecontroleerd of de stof is aangemerkt als carcinogeen/
mutageen/ reprotoxisch volgens de laatste regelgeving.

De REYM Blends:

De voordelen

• REYM All Purpose Cleaner

• Veiliger door verbetering, uniformering en reductie

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.

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

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.

