Novochem
Water Treatment
Ketelwater, Koelwater, Afvalwater
Novochem Water Treatment is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie

Zuiver & kostenbesparend
Lozingsnormen worden vandaag de dag steeds strenger. Voor veel bedrijven

en marketing van procesadditieven en chemicaliën voor waterbehandeling. Onderzoek,

een heikel punt, immers het gebruikte water voor koeling of productieproces kan niet

applicatie, ontwikkeling en kennis vormen de basis. Immers een goede kwaliteit garan-

eeuwig hergebruikt worden. De chemicaliën van Novochem Water Treatment helpen u

deert een ongestoorde procesgang. Voor u de zekerheid dat een optimaal eindresultaat

bij het verantwoord zuiveren van het afvalwater. En zo uw kosten te beheersen. Onze

gewaarborgd is. Te allen tijde! Zo ook bij een van onze kernactiviteiten: de conditionering

twee hoofdgroepen, NovoFloc en NovoClear vormen hierbij graag de ideale oplossing.

van ketelwater. Met Novochem Water Treatment houdt u het helder.

Overige producten & diensten
Novochem Water Treatment heeft een goede relatie met verscheidene
producenten opgebouwd. Een relatie waarvan u kunt profiteren! We kunnen u naast
specifieke producten voor de behandeling van afvalwater ook basischemicaliën leveren.
Zoals ijzerchloride, natronloog en zwavelzuur. Overigens kunt u ook voor de aanschaf
van hardware bij Novochem Water Treatment terecht voor advies en bemiddeling.
Kortom, voor afvalwaterbehandeling van A-Z vormt Novochem Water Treatment
graag uw klankbord. Onze deskundige specialisten informeren u graag verder.
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Ketelwater

Afvalwater

Zeg nee tegen extra
kosten door vervuiling

NovoFloc
NovoFloc omvat de productgroep polyelektrolyten, die weer onder te verdelen

Bij industriële processen zijn energie en warmte onmisbaar.

Koelwater
Een helder &
verkoelend eindresultaat
De industrie maakt voor koeling veelal gebruik van waterkringlopen. Uiterst

Helaas kunnen deze ook tot kostenverslindende problemen leiden,

is per lading: te weten anionisch, kationisch en nonionisch. NovoFloc biedt u naast deze

effectief, maar ook zeer gevoelig voor corrosie, vervuiling of verslijming. Wat uw efficiency

zoals vervuiling en corrosie. Het ketelwaterbehandelingsprogramma

diverse ladingen ook verschillende ladingsdichtheden, ketenlengte en vertakkingen.

niet ten goede komt! Met onze drie hoofdgroepen, NovoCor, NovoSperse en NovoCide

van Novochem Water Treatment helpt u deze kosten te voorkomen.

Een ruime keus, die in combinatie met onze expertise een solide, betrouwbare

helpen wij u graag aan een optimaal rendement en een continue bedrijfsvoering.

We stellen u voor aan de drie productgroepen.

behandeling op maat realiseert.

NovoScav
NovoScav is speciaal ontwikkeld

NovoSteam

NovoCor

Ook voor de bescherming van

Dé bescherming van metalen

NovoSperse
Ketelsteen, organische vervuiling

voor het afvangen van zuurstof.

condensaatnetten bent u bij Novochem

in watervoerende systemen. De NovoCor

en vervuiling door o.a. ijzer en silicaat-

Met het ruime productassortiment bent

Water Treatment aan het juiste adres.

producten optimaliseren de efficiency

zouten zijn veel voorkomende problemen

u altijd verzekerd van een passende

En wel met NovoSteam. Producten die door

van uw installatie tegen een minimale

bij recirculerende open koelsystemen.

oplossing op het gebied van zuurstof-

middel van neutraliserende, filmvormende

milieubelasting. Een perfecte oplossing.

De diverse NovoSperse producten bestaan

binding en passivatie. Ongeacht het type

en zuurstofbindende eigenschappen gericht

Daarnaast garanderen de specifieke

uit verschillende dispergeer- en sekwest-

van uw ketelsysteem.

zijn tegen elke vorm van corrosie.

inhibiterende en dispergerende eigen-

reermiddelen. Met deze producten van

schappen van NovoCor uw installatie

Novochem Water Treatment rekent u

een lange levensduur.

definitief af met vervuiling.

NovoCide

Advies

NovoFeed
Schoon, zuinig en uiterst

Advies

NovoCide heeft maar één

Het draait bij de producten van

Het draait bij de producten van

efficiënt. NovoFeed van Novochem

Novochem Water Treatment om kwaliteits-

doel voor ogen: het tegengaan van micro-

Novochem Water Treatment om kwaliteits-

Water Treatment heeft maar één doel

verbetering en een ongestoorde proces-

biologische vervuiling. De bron voor

verbetering en een ongestoorde proces-

voor ogen: het optimaliseren van uw

gang. Producten die we een warm hart

problemen als corrosie en verstopping.

gang. Producten waarbij we ons als een

ketelrendement. De krachtig disperger-

toedragen. Benieuwd naar wat Novochem

Uiterst effectief door de geconcentreerde

vis in het water voelen. Benieuwd naar

ende eigenschappen gaan ketelsteen,

Water Treatment voor u kan betekenen?

samenstelling en natuurlijk voorzien van

wat Novochem Water Treatment voor u

ijzeroxide, calciumfosfaat, silicaatzouten,

Onze waterbehandelingsspecialisten

een toelatingsnummer.

kan betekenen? Onze waterbehandelings-

etc. tegen. En dit komt uw stoomketel

maken graag tijd vrij om u van een advies

uiteraard ten goede!

op maat te voorzien.

NovoClear
Naast polyelektrolyten biedt Novochem Water Treatment onder de naam NovoClear ook
coagulanten aan. NovoClear is gebaseerd op polyaluminiumchloride, waarmee vervuiling in het water is te
coaguleren. Een vloeibaar product, dat puur gedoseerd dient te worden. NovoClear wordt veelvuldig toegepast
bij het bewerken van oppervlaktewater voor het gebruik in processen en het recyclen van proceswater.

specialisten maken graag tijd vrij om u van
een advies op maat te voorzien.

