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AFDELING PRODUCTIE
Matco heeft eveneens een compound afdeling. Deze afdeling
legt zich vooral toe op producten voor de textielindustrie,
meer specifiek voor de tapijtindustrie.
Naast eigen formulaties kan deze afdeling ook op vraag van
de klanten in loonwerk bepaalde formulaties maken in onze
mengafdeling. De menginstallatie kan zowel volle wagens als
kleinere hoeveelheden mengen.

MATCO: DIENSTVERLENING AAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE
Matco, die sedert juni 2005 een nieuwe locatie ingenomen heeft in Waregem, Textielstraat 26, kent een
bestendige groei. Deze nieuwe site met vergunning klasse I en Seveso lage drempel leent zich perfect
voor alle activiteiten van de verschillende afdelingen die deel uitmaken van de groep Matco.

AFDELING OFF SPEC
Deze afdeling is gespecialiseerd in het opkopen en verkopen
van alle secundaire grondstoffen, chemicaliën en rubbers.
Grondstoffen die schade hebben opgelopen door een brand
of tijdens het transport, kunnen in vele gevallen terug
worden ingezet in een normaal productieproces, soms is
enkel herverpakken noodzakelijk. Matco heeft zich
gespecialiseerd in het verhandelen van deze licht beschadigde producten. Ook voor minder courante grondstoffen,
overstock en surplus goederen probeert Matco steeds een
oplossing te bieden in de recyclage en het hergebruik van
deze grondstoffen zodat zij weer kunnen ingezet worden in
het productieproces.
Bovendien heeft Matco zich gespecialiseerd in het herinzetten van bepaalde zijstromen van productie. Daar ongewild
bepaalde chemicaliën vrijkomen in een productieproces die in
vele gevallen moeten vernietigd worden heeft Matco zich de
laatste jaren toegelegd op het herinzetten van deze stromen
die dan als een gewone grondstof in een ander productieproces wordt ingezet.
AFDELING AFVAL
Matco is tevens erkend inzamelaar van zowel gevaarlijk
als niet gevaarlijk afval en dit in de drie gewesten. Door de
jaren heen heeft Matco zich gespecialiseerd in de ophaling
van gevaarlijke afvalstoffen. Om vooral
bedrijven die
kleine hoeveelheden afval hebben gemakkelijker te kunnen
bedienen, hebben wij geopteerd voor een opslagcentrum
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van gevaarlijke afvalstoffen in onze locatie. Hier kunnen
dan kleine hoeveelheden worden gestockeerd en afgevoerd
worden met volle vrachtwagens.
De grote hoeveelheden afval worden steeds rechtstreeks
afgevoerd, indien zulks niet kan om een of andere reden en
de afvalstoffen toch moeten afgehaald worden bij de klant
dan kunnen ook deze afvalstoffen in ons nieuw opslagcentrum worden opgeslagen.

gamma specifieke producten kan worden aangeboden. Deze
afdeling is voortdurend op zoek naar nieuwe producten en
nieuwe leveranciers voor onze klanten. Bovendien is Matco
erkend distributeur van de chemische producten van
Aquapharm. Een deel van deze producten kan worden ingezet
voor de waterbehandeling. (zie de tabel hieronder)

NAAM

CHEMISCHE
BENAMING

EIGENSCHAPPEN

Het labo staat in voor kwaliteitscontrole van de productie en
ontwikkeling van producten, ook voor derden.

Aquacid 108 EX

ATMP

Cooling water treatment, boiler watertreatment, etc.

Bovendien is vanaf 2014 een wasinstallatie voor IBC’s in
dienst genomen.

Aquacid 105 EX

HEDP

Cooling water treatment, boiler watertreatment, etc.

Aquacid 1076 EX

K6HMDTMP

Boiler treatment, reverse
osmosis,oilfield,
desalination

Aquacid 1095 EX

Na5EDTMP

Detergent formulation geothermal,
etc.

Aquacid 101 EX

PBTC

Cooling water treatment, boiler watertreatment, etc.

AFDELING TRADING
Deze afdeling heeft zich gespecialiseerd in verkoop van
chemicaliën voor de detergenten industrie. Een uitgebreid
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De afdeling milieuadvies staat in voor het antwoord op alle
vragen qua milieu en opslag van gevaarlijke en niet gevaarlijke producten. De wetgeving wordt dan ook op de voet
gevolgd. Matco is tevens lid van Febem federatie van de
afvalverwerkers en afvalinzamelaars. Het organiseren van
ophalingen vergt ook een uitstekende kennis van het ADRreglement door onze diensten. Daaruit is eveneens een
dienstverlenende afdeling gegroeid: wij zijn erkend als
extern veiligheidsadviseur. Zowel kleine als grote firma’s
doen beroep op onze diensten.
Voor de opruiming van sites is een industriële reiniging
soms ook noodzakelijk. We hebben ons gespecialiseerd
in de industriële reinigingen en het vervoer van gevaarlijke
of niet gevaarlijke afvalstoffen. We beschikken over
verschillende wagens voor het uitvoeren van reinigingen
onder hoge druk dit zowel koud als warm. Speciale
machines kunnen zorgen voor intensieve vloerreinigingen.
Ook boomwortel ingroei vormt geen enkel probleem met
ons nieuw gepatenteerd systeem dat boomwortels
verpulverd.
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