
Industrial latex is een polymeer dat vloeibaar wordt aange-

bracht door middel van een airless spuit (meest efficiënt), 

kwast, roller of onderdompeling. Het is een weersbestendige, 

makkelijk afpelbare plastic laag die tijdelijke bescherming 

biedt op metalen, plastieken, beton en overige onder-

gronden. Van onderdelen tijdens transport, opslag tot 

installatiedelen, alles blijft beschermd. Als eerste industriële 

reiniger gebruikt REYM deze latex nu binnen industriële 

omgevingen als bijvoorbeeld Olie en Gas, (Petro)Chemie, 

Food en Energie.

Industrial latex drukt de kosten van reiniging

De ontwikkeling van Industrial latex blijkt voor industriële 

toepassingen door REYM niet alleen een opvallende, maar 

vooral ook efficiënte innovatie. De beschermde objecten en 

materialen hoeven niet of slechts nog beperkt achteraf te 

worden gereinigd en dat is goed voor het milieu maar  

werkt ook kostenbesparend.

Industrial latex

Is Industrial latex altijd en overal toepasbaar? 

Industrial latex is voldoende bestand tegen de meest 

voorkomende chemische stoffen, maar de verlangde toe-

passing wordt altijd op voorhand nauwkeurig door REYM 

beoordeeld. Afhankelijk van de omstandigheden houdt de 

beschermende werking van Industrial latex in ieder geval 6 

maanden stand. In de toekomst mogelijk langer.

De voordelen op een rij

Industrial latex is eenvoudig aan te brengen, maar ook

gemakkelijk weer te verwijderen en beschermt optimaal

tegen verontreinigingen. Dat betekent minder 

reinigingshandelingen, milieuwinst door minder inzet 

van chemicaliën en een verlaging van reinigings- en 

onderhoudskosten.

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.



Enkele toepassingsmogelijkheden van Industrial

latex:

•  Voor in-en uitwendig gebruik op vacuümwagens en 

HD-units

•  Spuit-/ en wasplaatsen

•  Bescherming van de omgeving van vervuilende  

installaties

• Bescherming van steigermateriaal

• Conservering van nog te gebruiken items (vliegroest)

Kortom, Industrial latex is:

• Kosten reducerend

•  Imago verhogend (duurzaamheid/veiligheid) 

• Snelle verwerking

•  Droogt op tot een tweede huid 

• Grotendeels chemisch resistent 

• Olie en water afstotend

• Snel en makkelijk te verwijderen 

• Easy to repair

• Milieuvriendelijk (waterbasis) 

• Hoge rekbaarheid

• Vrijwel reukloos

•  Verkrijgbaar in alle RAL kleuren (bij benadering) en  

transparant

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


