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Nelco BV is in staat poederlakoverschotten en filterresten terug te nemen.  
Voor alle poederlakresten conform onze specificaties,  

kunnen wij U een interessante, legale en milieuvriendelijke oplossing bieden. 
Gelieve onderstaand formulier in te vullen en terug te faxen. 

Vanzelfsprekend behandelen wij Uw gegevens met de grootste discretie. 
 

Firma:   ……………………………………... 

Adres:  ………………………………………   Telefoon: ………………………………… 

………………………………………   Mobiel:  ……………………………………  

Contactpersoon:…………………………………......   Fax:  …………………………………… 

E-mail:   ………………………………………  Web: .…………………………………… 

 

 
De gebruikte poederlakken in Uw firma zijn op basis van: 

 A :  polyester TGIC-vrij   circa ……. % 
 B :  polyester-TGIC   circa ……. % 
 C :  acryl    circa ……. % 
 D :  epoxy-polyester (hybrides)   circa ……. % 
 E :  epoxy-verharder   circa ……. % 
 F :  andere (PU, PE,…): ………………. circa ……. % 

De ingezette poederlakken bevatten ook: 
 metallics    circa ……. % 
 structuurpoeders (fijn, grof, hamerslag) circa ……. % 
 lage temperatuur poeders  circa ……. % 

De poederresten bestaan hoofdzakelijk uit: 
 ongebruikte poederlakken 
 verloren gespoten poeder (op verlies) 
 poeders uit cycloon of nafilter (op terugwinning) 
 ultrafijne poeders uit de afzuiging bij de fabricatie van poederlakken 

De restpoeders zijn verpakt: 
 in bigbags 
 andere: ……………………………………………. 

De jaarlijkse hoeveelheid af te voeren poederlakresten bedraagt: ………………. 
 minder dan 5 ton 
 5 - 20 ton 
 20 - 50 ton 
 meer dan 50 ton 

De poederlakresten werden tot op heden: 
 opgehaald door een afvalverwerker voor storting of verbranding 
 verwerkt door een erkend recyclagebedrijf 
 andere: ……………………………………………. 

 

De totale kosten voor de verwijdering van poederlakresten bedragen ongeveer (per jaar of per ton): 
…………………………………………….…………………………………………………................................................. 
 
 Ons restpoeder bestaat gedeeltelijk uit 1 kleur (vb. afkomstig van een aparte installatie met 1 kleurtint) 

 
Verdere vragen of opmerkingen: .....…………………………………………………..................................................... 
...……………………………………………………………………………………………………………………….………..… 
………………………………………………………………………………………………………..............................…… 
 

Graag contacteren wij U zo snel mogelijk met een voorstel! 
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