WVT Industries - gevestigd in Aartselaar,
België - is een snelgroeiende onderneming
die zich specialiseert in ontwikkeling en
productie van industriële reinigings- en
behandelingsproducten.
Sinds onze oprichting in 1996 groeide onze onderneming snel uit tot een toonaangevende speler op de
markt.
Wij bieden onze klanten een uitgebreid gamma aan
veilige en ecologisch verantwoorde industriële reinigings- en behandelingsmiddelen. Ons aanbod beslaat
meer dan 650 producten, die variëren van
oplosmiddelen, zuren tot alkalische reinigers.
Daarnaast ontwikkelen we op vraag van onze klanten
ook chemische additieven conform hun ‘Private Label’
specificaties.

WVT Industries – jouw partner voor waterbehandeling
WVT Industries besteedt bijzondere aandacht aan het leefmilieu en streeft naar een minimale impact van industriële activiteiten op
onze omgeving. Dit heeft niet alleen geleid tot de ontwikkeling van chemische additieven die biologisch afbreekbaar en ergonomisch
in gebruik zijn, maar hierdoor hebben we onze mogelijkheden en kennis op de verschillende domeinen binnen de waterbehandeling
aanzienlijk uitgebreid, en zijn we in staat u te ondersteunen met de nodige analyses, chemische additieven, ondersteuning en advies,
met expertise in volgende vakgebieden:

CHEMISCHE ANALYSE

LEGIONELLA

KOELWATERSYSTEMEN

De samenstelling van het water kan
een grote, negatieve impact hebben op
de werking van jouw installatie. En dit
zowel op gebied van water- en energieverbruik, het milieu als de veiligheid
van de betrokkenen.

In systemen met aerosol vorming vormt
de Legionella bacterie een zeer reëel
gevaar. Gezien de zware gevolgen voor
de mens bij besmetting, is elke uitbater
wettelijk verplicht de correcte stappen
te ondernemen ter voorkoming en
bestrijding van deze bacterie.

De aanwezigheid van corrosie, afzettingen en micro-organismen leidt vaak
tot een verminderde efficiëntie en
levensduur van je koelwatersysteem.

Het is dan ook van groot belang de
samenstelling van uw waterstroom
geregeld te controleren. Maak van
een correcte chemische analyse dé
prioriteit.

Zeker in periodes van langdurige
stilstand is het van groot belang de
ontwikkeling van de Legionella bacterie goed op te volgen in douches,
koeltorens en luchtbevochtiging.
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Het bewaken van de warmteoverdracht in jouw koelinstallatie is dan
ook fundamenteel om het waterverbruik en de milieu-impact stabiel te
houden.

VERWARMING EN STOOM

REINIGINGSPROCESSEN

AFVALWATER RECUPERATIE

Corrosie is de grootste vijand van
warm water- en stoominstallaties. De
negatieve impact van afzettingen op
zowel de levensduur van jouw systeem,
als jouw energieverbruik is niet te
onderschatten.

Een verkeerde water-concentraat
balans leidt bij reinigingsprocessen
tot een verminderde werking van het
product of het onnodig verbruik van
grote hoeveelheden water. De vervuiling van waswater is dan weer een
gekende oorzaak van afzettingen,
verstoppingen en geurhinder.

Hergebruik van afvalwater kan bijdragen tot een verminderd waterverbruik
op jouw bedrijf, en ultiem kan zelfs de
waterkringloop gesloten worden.

Het beperken van de warmteverliezen en het behoud van energieoverdracht zijn dan ook belangrijk om de
CO2-uitstoot van uw bedrijf onder
controle te houden.

Het controleren van de productconcentratie tijdens het reinigingsproces
ondersteunt in grote mate het resultaat van de reiniging.

Een goede kennis van de afvalwaterkwaliteit, en de noden aan water
binnen uw bedrijf bepalen dan ook in
hoeverre dit afvalwater opnieuw kan
ingezet worden voor andere toepassingen.

✓ ✓ Brede Expertise

✓ ✓ Eigen Labo

✓ ✓ Volledig op maat

Met vragen omtrent wettelijke normeringen, waterbehandelingsprocessen of
chemische samenstellingen kan je steeds
bij onze experts terecht.

WVT beschikt over een eigen laboratorium waar we snel en accuraat testen
kunnen uitvoeren. Resultaten worden
steeds voorzien van advies en bijsturing
ter optimalisatie van uw bedrijfsprocessen.

Geen twee bedrijven zijn gelijk als het
op water aankomt. Door haar jarenlange
ervaring met diverse toepassingen werkt
WVT Industries probleemloos op maat.

✓ ✓ A tot Z Begeleiding

✓ ✓ Kwalitatief en conform de
wettelijke verplichtingen

Wij produceren niet enkel reinigings- en
behandelings-producten voor industriële
toepassingen, maar zorgen ook voor een
correcte applicatie van deze producten,
voeren controles uit en helpen bij het
uitbaten van installaties.

Beheersplannen maken, een agenda
opstellen voor periodieke controles, staalnames ter plaatse door onze ervaren
experten incl. programma’s uitwerken om
aan de wettelijke criteria te voldoen: WVT
gaat planmatig en zorgvuldig te werk
zodat jouw bedrijfsprocessen steeds aan
alle wettelijke normen en kwaliteitsverwachtingen voldoen.

WE CLEAN, WE TREAT, WE CARE
WWW.WVT.BE
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