Intertek Benelux
INTERTEK Benelux, met onder andere vestigingen in Rotterdam, Gent, Antwerpen en Geleen,
levert laboratorium- en inspectiediensten aan een grote diversiteit van industrieën. Via de locale
contacten in de Benelux heeft u eveneens toegang tot het internationale Intertek netwerk met meer
dan 36.000 medewerkers en 1.000 locaties wereldwijd.
Door onze kennis en uitgebreide services op het gebied van inspectie, certificering en
laboratoriadiensten kan Intertek u 24/7 ondersteuning en advies leveren bij o.a. inspecties,
kwaliteitscontroles, product- & procesoptimalisatie en R&D werkzaamheden.
Onze klanten omvatten o.a. de chemische, petrochemische-, consumenten-, verpakkings-,
automobiel- en kunststofindustrie.

Aangeboden Diensten
In deze brochure geven wij u een kort overzicht van onze diensten. Voor meer informatie over onze
diensten of indien u wilt spreken met een van onze experts neemt u dan contact met ons op via de
contactgegevens die in deze brochure vermeld staan.
Laboratoriadiensten
Intertek experts hebben de beschikking over een breed gamma aan moderne analyse en
testtechnieken, zij zorgen ervoor dat we we u op 24/7 basis kunnen bedienen met accurate test- en
analyseresultaten. Onze technieken omvatten o.a.: GC, GC-MS, Pyr-GC, LC-MS, HPLC, FTIR,
DSC, XRF, ICP(-MS), AAS, GPC en TGA-MS.
Onze laboratoriumdiensten omvatten analyses van o.a. oliën en smeermiddelen, (bio)brandstoffen,
petrochemische producten, monomeren en polymeeradditieven, (fijn)chemicaliën, milieumonsters,
grondstoffen, tussen-/eindproducten en meststoffen.
Onze dienstverlening op dit gebied behelst o.a.:
-

identificatie van onzuiverheden
bepalen van de productsamenstelling
specifieke migratie testen
ondersteunen bij product- en procesoptimalisatie
kwaliteitscontrole
methode ontwikkeling
offspec controle
inspectie/vrachtcontrole
ondersteuning bij rechtszaken en geschillen

Kunststoffen en aanverwante materialen
Onze diensten voor de kunststof- en polymeerindustrie omvatten:
-

-

bepaling van de materiaalsamenstelling en -charakteristieken
adviesverlening en testen m.b.t. (inter)nationale wetgeving die van belang zijn voor de
kunststofindustrie zoals de wetgeving op voedsel contact volgens EU, FDA en nationale
wetgeving en REACH
verwerking van kunststoffen op laboratoriumschaal (spuitgieten, castfilm- en blaasfolie-extrusie)
en/of verwerken van automobielonderdelen op ware grootte. Deze diensten zijn gericht op
monstervoorbereiding, receptuurgoedkeuring/-optimalisatie en de controle van
materiaalcharacteristieken vanaf de ontwikkelingsfase tot aan het eindproduct.
fysische, mechanische en optische kunststofcharakterisatie conform ISO, ASTM, DIN en andere
(inter)nationaal erkende normen.
het testen van externe invloeden (b.v. vocht, temperatuur, chemicaliën, xenon en UV) op
kunststofmaterialen
ondersteuning bij R&D werkzaamheden
laboratoriumsupport bij problemen, materiaalfalen en product- en procesoptimalisatie

Inspectiediensten
Inspectiediensten leveren wij 24 uur per dag, 7 dagen per week. Intertek is ISO 9001, VCA** en
FOSFA geaccrediteerd. Wij voeren inspectiediensten uit op o.a. schepen, productie-units,
pijpleidingen en opslagterminals.
Milieu en veiligheid
Intertek biedt u ondersteuning aan op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid met
monsternames, analyses en consultancy op de volgende gebieden:
-

emissiemetingen
lekdetectie programma’s vanaf de opzet, implementatie tot aan de uitvoering
het adviseren, leveren, verhuren en onderhouden van draagbare gasdetectie apparatuur,
inclusief de opleiding van de gebruiker door erkende instructeurs
arbeidshygiëne, opstellen en monitoren van programma’s om blootstelling in kaart te brengen,
uitvoeren van arbeidshygiënische metingen
koelwaters, optimalisatie en conditionering van koelwatersystemen (incl. metingen/analyses)
monstername en analyse van oppervlakte-, zwem-, afval- en grondwater
analyses aan een breed scala van milieumonsters o.a. bodem, water en lucht

Online Analyses (PAT)
Intertek heeft uitgebreide ervaring met het ontwerpen, de engineering, in bedrijfstelling en het
onderhouden van online analyse-apparatuur in verschillende fabrieken en productieomgevingen
waaronder de (fijn)chemie en petrochemie.
Al deze diensten kunnen worden uitgevoerd als een turn-key project.

Verpakkingen
Intertek ondersteunt de verpakkingsindustrie bij het voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving
en markteisen. Onze klanten kunnen gebruik maken van een uitgebreid dienstenpakket dat specifiek
afgestemd is op de behoeften van de verpakkingsindustrie. Deze diensten kunnen ook afgestemd
worden op klantspecifieke eisen waardoor een snelle en adequate ondersteuning afgestemd op uw
product gewaarborgd is.
Intertek verpakkingdeskundigen zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de
verpakkingsindustrie en bieden diensten aan die in overneemstemming zijn met de nieuwste
ontwikkelingen. Voor meer informatie: www.intertek.nl/verpakkingen

Automotive
Intertek levert een uitgebreid pakket aan onderzoeken, testen en adviesdiensten specifiek gericht op
de automobielindustrie. Wij ondersteunen bij het oplossen van problemen of bij de ontwikkeling en
optimalisatie van producten en processen.
Onder onze aandachtsgebieden vallen o.a. automobielkunststoffen, -brandstoffen en
-smeermiddelen, certificering en auditering, duurzaamheidstesten, automobielelektronika en
motoren.
Intertek opereert onder kwaliteitsnormen die door de automobielindustrie gevraagd worden zoals
ISO/TS16949, VDA en andere specifieke automobielstandaarden. Voor meer informatie:
www.intertek.nl/automobiel
Duurzaamheid
Intertek experts hebben unieke instrumenten ontwikkeld ter bewaking en verbetering van de manier
waarop bedrijven omgaan met grond- en hulpstoffen.
Met de nieuwste meettechnieken en internationaal erkende certificering van procesonderdelen,
begeleiden Intertek deskundigen de industrie in de richting van duurzame productie en de
ontwikkeling en integratie van innovatieve processen en producten die het milieu ten goede komen.
Intertek laboratoria ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe schonere en duurzame producten,
materialen en brandstoffen.
Intertek diensten op het gebied van duurzaamheid omvatten:
- life Cycle Inventory (LCI)
- life Cycle Assessment (LCA)
- CO2 / Water Footprint Services
- maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corperate Social Responsibility)
- ondersteuning bij de ontwikkeling van duurzame materialen, producten en brandstoffen
- adviesdiensten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu

Intertek Benelux
T: +31 (0)88 126 8888
Info.geleen@intertek.com

Voor meer informatie over Intertek diensten bezoekt u www.intertek.nl of www.intertek.com.
Bezoek www.intertek.com/contact voor een overzicht van Intertek locaties wereldwijd.

