Voedingsmiddelindustrie
Food Processing

Heldere probleemoplossers
Wat hebben spoeltunnels, flessenspoelmachines, wasmachines,
koelwatersystemen en pasteurisatie- en sterilisatiesystemen met elkaar gemeen?
Allemaal watervoerende processen, waarbij diverse problemen kunnen optreden.
U voorkomt deze problemen met de specialistische producten van Novochem
Water Treatment, We stellen u graag voor aan de drie hoofdgroepen.
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NovoCor
NovoCor-producten worden

Voedingsmiddelenindustrie

ingezet om corrosie en diverse vormen
van vervuiling tegen te gaan. Met als
doel om zowel verpakkingsmateriaal als
processysteem optimaal te beschermen.

Novochem Water Treatment is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie

Novochem Water Treatment heeft een

en marketing van procesadditieven en chemicaliën voor waterbehandeling. Onderzoek,

specifieke productlijn ontwikkeld voor

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

sterilisatie en pasteurisatiesystemen.

garandeert een ongestoorde procesgang. Voor u de zekerheid dat een optimaal

Uiteraard is hierbij rekening gehouden

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

met de geldende FDA- en HACCP-

de behandeling van watersystemen in de voedingsmiddelenindustrie. Met Novochem

richtlijnen.

NovoCide

Water Treatment houdt u het zuiver!
Met NovoCide beheerst u

NovoSperse

de microbiologische kwaliteit van het
proces- en koelwater. Het resultaat?
Een optimale procesvoering en een

Ter voorkoming en verwijdering

veilig voedingsmiddelenproduct.

van verontreinigingen in het systeem en
op het verpakkingsmateriaal bieden wij u
NovoSperse. Werkzaam op anorganische
stoffen, zoals b.v. kalk, maar ook op
organische vervuiling, zoals b.v. vet.

Advies

Producten die het maximale rendement
halen uit wasmachines, spoellijnen,
koelwater-, sterilisatie- en pasteurisatie-

In standaardadvies geloven

systemen. Èn die zorgen voor een schone,

we niet bij Novochem Water Treatment.

aantrekkelijke verpakking.

Elke situatie is uniek en vraagt om een
klantspecifieke aanpak. Daarom speelt
ons laboratorium een belangrijke rol
bij de advisering. Niet voor niets hebben
we op het gebied van de ontwikkeling van
additieven, een aanzienlijke voorsprong
opgebouwd! Onze waterbehandeling
specialisten maken graag tijd vrij om
de mogelijkheden met u te bekijken.

