
De bron van kwalitatief
hoogwaardig drukken



Introductie
Kennis, ervaring en toewijding als pijlers

DC DruckChemie, een volledig in eigendom zijnde dochter van de in het Verenigd Koninkrijk gesitueerde 

industriële groep, Langley Holdings plc, is een leidende leverancier van hoogwaardige chemicaliën, 

consumabels en ondersteunende services in de druk- en grafische industrie.

De DruckChemie groep bedient meer dan 7.000 klanten, met 

vertegenwoordiging in tien Europese landen en ook Brazilië en 

Mexico, verdeelt over 4.000 producten en heeft over de gehele 

wereld gezien meer dan 300 werknemers in dienst.

Als toevoeging op de innovatieve producten biedt DruckChemie 

ook een uitgebreid pakket aan services aan voor drukkers. 

Applicatie-technici assisteren klanten in het optimaliseren 

van de lokale processen en materiaal consumptie. Als 

gecertificeerd ‘waste disposal organisation’ nemen we ook 

de verantwoordelijkheid voor de professionele productrecycling 

na gebruik. De ‘knowledge’ die we opdoen gebruiken we om 

weer verder te gaan in het nieuw ontwikkelen van innovatieve 

producten en het perfectioneren van ons serviceniveau. 

Tevreden klanten/drukkers en het verantwoordelijk werken 

met chemicaliën zijn onze topprioriteiten. 

DruckChemie werkt samen met alle leidende machinebouwers 

zoals MAN Roland, Heidelberg, Goss, KBA, Komori en Mitsubishi. 

n  Een complete lijst van customer services, constant 

geoptimaliseerd ten behoeve van de klant

n  Gecertificeerd Afvalinzamelaar; DruckChemie neemt 

daarmee haar verantwoordelijkheid voor professionele 

recycling van producten en chemicaliën na gebruik

n  Grote kennis van de grafische industrie leidt tot 

investeringen in nog grotere efficiency en toepassingen 

betreffende milieuvoorschriften
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n  VOCHT ADDITIEVEN/ 

WASMIDDELEN/LAKKEN

n SILICONEN EMULSIES

n ANTISMETPOEDERS

n RUBBERDOEKEN

n WASDOEKEN

n AFVALMANAGEMENT

n HULPMIDDELEN

druckchemie.com
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Producten
Vochtadditieven

Kwalitatief hoogwaardige vochtadditieven zijn 

vitaal betreffende het succes van elk drukproces. 

DruckChemie biedt een complete range van 

additieven aan die ontwikkeld zijn om tot een 

helder en high definition reproductie te komen. 

En dit voor alle machinetypes:

Systeemreinigers 

DruckChemie levert een selectie van reinigings-

producten om leidingen in- en rondom de machines 

optimaal schoon te houden. 

Alcoholen en alcoholvervangers

DruckChemie levert een range van alcoholen 

en alcoholvervangers voor: 

DruckChemie biedt tevens ondersteuning bij 

alcoholvrij en alcohol reducerend drukken ter 

plaatse: 

Alkogreen: 100% alcoholvervanger

99% IPA: Pure alcohol

Alkogreen 2.0: sterk alcoholreducerend

ISO 800: reduceert VOS-gehalte met 15% 

Opharders

Effectief drukken is sterk afhankelijk van de 

kwaliteit van het water dat een optimale hardheid 

moet hebben om bijvoorbeeld over-emulsie van 

de inkt tegen te gaan. DruckChemie biedt een 

uitgebreide range van opharders aan om het 

‘water’ constant op een perfect niveau van 9 tot 

11dH te houden.

Lakken

DruckChemie levert een complete range aan 

lakken en kan ook specifieke lak types ontwik-

kelden zoals gespecificeerd en gewenst door 

een klant.

Wasmiddelen

DruckChemie’s geavanceerde wasmiddelen, ont-

wikkelt door jarenlang continu in ons lab te 

testen, garandeert de flexibiliteit die nodig is om 

de constante veranderde eisen binnen de 

drukindustrie te bedienen. De fantastische 

certificeringscompatibiliteit met FOGRA en de 

machinebouwers garandeert de drukker geweldige 

resultaten met de wasmiddelen van DruckChemie. 

DruckChemie levert wasmiddelen voor UV 

inkten en alle drukmachines met automatische 

wasinstallaties:

DC Paper Save

DruckChemie heeft een gepatenteerd vochtadditief 

ontwikkeld voor de heatsetdrukkers welke tot grote 

economische en ecologische voordelen leidt:

n Vellenoffset (Sheetfed)
n Heatset
n Coldset 
n Smalbaanrotatie (Narrow-web)

n Calcilot
n Macnilot

n Alkakleen 
n Acikleen
n DC Biozid

n  Reduceren oppervlaktespanning 
n  Het optimaliseren van de watertransfer 
n  Koelend effect door het snellere verdampen
n  Ondersteunend voor een snelle inkt/water balans

n Vellenoffset machines (Sheetfed)
n Coldset machines (kranten)
n Heatset machines
n Smalbaanrotatie (Narrow-web)

n Kortere wastijden
n Kortere productietijden
n Minder papierverlies
n Sneller herstel van inkt-water balans
n Tot 2% minder totaal papiergebruik
n  Dit alles levert dus enorme economische en 

ecologische voordelen op
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Siliconen

Nieuwe ontwikkelingen binnen de heatset-

technologie maken de keuze betreffende 

siliconenemulsies crucialer dan ooit. DruckChemie 

levert een uitgebalanceerde lijn van siliconen-

emulsies die stabiel zijn en een kwalitatief constant 

hoog niveau garanderen. Dit met een lage 

viscositeit en optimale coverage van de rollen.

Antismetpoeder

DruckChemie levert een uitgebreide range van 

antismetpoeders die gemaakt zijn voor een 

optimale stabiliteit. Ze garanderen onder meer 

makkelijker lakken en lamineren. 

Speciale ontwikkelprocessen, met het toevoegen 

van ‘hydro-phobicity’ in de poeders, maken de 

producten erg geschikt voor het afwerken van 

dispersielak opdrachten.

Offset Rubberdoeken

Een juiste rubberdoekselectie is belangrijk voor 

een stabiele en hoogwaardige kwaliteit van het 

drukken. DruckChemie’s uitgebreide range van 

offset rubberdoeken, geschikt voor zeer specifieke 

applicaties, levert geweldige resultaten:

Wasdoekrollen en reiniging

Wasdoeken moeten optimale schoonmaak 

resultaten leveren, terwijl het wasmiddelen verbruik 

zo laag mogelijk gehouden wordt. DruckChemie 

wasdoeken zijn systematisch ontworpen om 

tijdverlies te minimaliseren en leveren een aanzienlijk 

voordeel ten aanzien van kosten en milieu.

Poetsdoeken voor handmatige reiniging

DruckChemie biedt een brede selectie van 

verschillende poetsdoeken voor dagelijks gebruik 

in de drukkerij.

Rollen

Rollenwasmiddel

DC GEL AL 

Walzenschutzpasta  
(rollen beschermingspasta)

Poropast

Inkt unit

Inktverwijderaar

Speciaalreiniger

Anti-aandroog vloeibaar

Inktfris vloeibaar

Inktbakfolie

Platen

DC Gom

Plaatreiniger met en 
zonder schurende 
werking

Plaatgom

Hand en 
huidbescherming

Handreinigers

Handbescherming en 
handcrème

Nitrile handschoenen

Wegwerp 
handschoenen

Werkhandschoenen

HULPMIDDELEN

n High-definition ‘punt repdroductie’
n Minimale punt verbreding
n Uitstekende afbeelding print kwaliteit
n Optimale paper release en lange levensduur

n Maximale homogeniteit in vezelstructuur

n Versterkte PET en cellulose vezels

n  Vezelstructuur uitgelijnd naar baanrichting levert een 
grotere kracht en vermindert optreden van fouten

Wasdoekrollen voor automatische 
wasinrichting:
n Mini- en jumborollen voor rubberdoekwasinstallaties

n Mini- en jumborollen voor tegendrukcilinders

n Uitwasbare poetsdoeken

n  Wegwerp poetsdoeken van katoen,  
non-woven of papier

druckchemie.com
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Service Tour
Persoonlijk, regelmatig contact voor complete klanten ondersteuning

Het DruckChemie servicetour team, dat een hecht logistiek netwerk van meer dan 

80 service voertuigen omvat, bezoekt regelmatig de klanten en vult ter plekke de 

voorraad aan, geeft advies over elk aspect van materialen of andere vragen, bespaart 

tijd en geld voor klanten terwijl ook het milieu behouden wordt.

n  Servicetour team haalt lege emballage op en  

voert afval af

n  Gespecialiseerde crew beschikbaar op korte 

termijn met de mogelijkheid om elke drukkerij 

binnen een aantal uren te bereiken

n  Zorgvuldig advies en volle ondersteuning voor  

alle technische zaken zijn de standaard

n  Leveringen direct aan ‘in-house’ voorraad 

systemen, zoals in voorraad tanks, indien de  

klant dit wenst

n Uitgebreide geografische dekking
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Waste Management
Afval afvoeren als ‘core service’

n  Uitgebreide informatie en advies op gebied van afval gerelateerde aangelegenheden

n  Opgeleide gevaarlijke stoffen chauffeurs (ADR- en NIWO gecertificeerd)

n  Inzameling uit voorraadopslag of direct aan de drukpers

n  Gegarandeerde strikte scheiding van afval volgens samenstelling ervan, en hergebruik  

of nuttige toepassing van afval waar mogelijk

n  Verpakking en etikettering conform de geldende richtlijnen

n  Migratie-vrije producten voor de voedselindustrie

Als gecertificeerde afvalinzamelaar, is DruckChemie in staat zijn klanten te 

garanderen dat zijn transportvoertuigen en magazijn volledig compatibel conform 

zijn volgens alle wettelijke richtlijnen. De hoge eisen van het bedrijf aan veiligheid, 

betrouwbaarheid en klantgerichtheid worden precies weergegeven in de toewijding 

om professioneel en passend afval af te voeren. DruckChemie wijdt aanzienlijke 

middelen aan de ontwikkeling en voorziening van optimale recycling concepten 

voor afval verwerking vereisten. 

druckchemie.com

7



Mileu
Zorg voor het milieu als top prioriteit

Door middel van het hergebruiken van lege verpakkingen en het zoveel mogelijk recyclen 

van afval wordt de cirkel van grondstof tot afval compleet gemaakt, DruckChemie 

draagt hierdoor bij aan milieubehoud, tevens aan de ontwikkeling van nog meer 

innovatieve afvalbeheer oplossingen. 

DruckChemie wijdt dezelfde zorg en aandacht aan drukkerij afvalbeheer kwesties als het doet aan 

ondersteuning wanneer het innovatieve producten introduceert. De DruckChemie service biedt 

advies en gedetailleerde antwoorden op een steeds groeiend aantal vragen betreffende milieu- en 

veiligheid gerelateerde kwesties en verzamelt continu feedback om manieren te vinden om de 

milieu prestaties nog verder te verbeteren.

n  Consequent focussen op beroepsmatige veiligheid en bescherming van het milieu

n Logistiek concept voor optimale kostenreductie dat ritten zonder lading vermijdt waar mogelijk

n Uitgebreide informatie en advies op het gebied van afval gerelateerde vragen

n VOS-vrije vochtadditieven en wasmiddelen
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Onderzoek en 
Ontwikkeling
Een drijvende kracht voor de grafische industrie

DruckChemie’s voortdurende toewijding aan een 

rigoureus programma van onderzoek en ontwik-

keling hebben bijgedragen het een drijvende 

kracht voor de grafische industrie te maken.

De samenwerking met FOGRA (Duitse Grafische Technology 

vereniging) en’s werelds toonaangevende persfabrikanten, 

heeft DruckChemie geholpen de productie en levering van 

hoogwaardige reinigingsmiddelen naar een hoger level te 

brengen, met meer productie, grotere veiligheid, minder afval 

en beduidend hogere luchtkwaliteit. 

druckchemie.com

9



Wereldwijde aanwezigheid 

Brazil
DC DruckChemie Brazil Ltda.
Rua Rosa Belmiro Ramos, 151
13275 400 Valinhos - São Paulo - BR
T: +55 19 3869 2943
F: +55 19 3869 2943
E: dc-brasil@druckchemie.com

Czech Republic
DC s.r.o.DruckChemie CZ
K AMP 1294
664 34 Kuřim
T: +420 541 231 911
E: objednavky@druckchemie.com

Columbia
DC Colombia Ltda
Carrera 69 i No. 70 35
Bogota
Colombia

England
DruckChemie UK Ltd.
Unit 14B, Shuttleworth Mead 
Business Park, Padiham  
Burnley, Lancashire
BB12 7NG
T: +44 (0) 12 82-77 94 00
F: +44 (0) 12 36-77 94 00
E: salesuk@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (Est)
Route de Bretten
F-68780 Soppe le Bas
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (IDF)
ZA les Prés d’Andy
F-77950 St Germain Laxis
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (Rhone Alpes)
ZA le Vorgey
F-01800 Charnoz-sur-Ain
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (Ouest)
Route du Prouau
F-44980 Sainte Luce Sur Loire
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

Hoofdvestiging
Germany 
DC DruckChemie GmbH
Wiesenstrasse 10
D-72119 Ammerbuch-Altingen
T: +49 7032-9765-10
F: +49 7032-9765-24
E: info@druckchemie.com

Germany
DC DruckChemie GmbH
Gewerbeallee 12
D-04821 Brandis
T: +49 34292 712 - 0
F: +49 34292 712 - 23
E: dc-ziza@druckchemie.com
 
Germany 
DC DruckChemie GmbH                        
Lorsbacher Str. 56 b                                  
D-65719 Hofheim
T: +49 (0) 6192-293630
F: +49 (0) 6192-25827
E: dc-nord@druckchemie.com
 
Germany 
DC DruckChemie GmbH
II. Schnieringstr. 44
D-45329 Essen
T: +49 201-43648-13
F: +49 201-43648-21
E: dc-nord@druckchemie.com 

Germany 
DC DruckChemie GmbH
Siemensstrasse 3 - 7
27283 Verden (Aller)
T: +49 (0) 4231-930471
F: +49 (0) 4231-930472
E: dc-nord@druckchemie.com

Germany 
DC DruckChemie GmbH
Dieselstraße 20
85080 Gaimersheim
T: +49 (0) 8458/32590
F: +49 (0) 8458/5688
E: dc-sued@druckchemie.com
 
Italy 
DC DruckChemie Italia srl
Via Tirso, 12
20098 San Giuliano Milanese (MI) 
T: +39 0290420764
F: +39 0290429152
E: dc-italia@druckchemie.com

Lebanon
DC Lebanon
BP 90 – 1956
ZI MKALLES
BEIRUT
T: +9 61 (0) 3 69 05 34
F: +9 61 (0) 1 68 23 11
E: dchemie@wise.net.lb

Mexico
DruckChemie Mexico S.A. de C.V.
Aniceto Ortega 817 Planta Baja
Col. del Valle
CP 03100; Mexico
T: +52 (55) 35368868
F: +52 (55) 35368867
E: info@druckchemie.com.mx

Netherlands
DC DruckChemie Benelux B.V.
Gerstdijk 7
NL-5704 RG Helmond
T: +31 (0) 4 92-57 96 00
F: +31 (0) 4 92-57 96 01
E: dc-benelux@druckchemie.com

Poland
DC DruckChemie Polska Sp. z o.o.
ul. Spichrzowa 16
62-200 Gniezno
T: +48 (0) 61 428-69-03
F: +48 (0) 61 428-69-04
E: dc-polska@druckchemie.com

Saudi Arabia
Print Liquids Technology
DC K.S.A 
Bustan centre Office 4041 
PO Box 7393 King Fahad Road 
Riyadh 11462 
Kingdom of Saudi Arabia

Spain
DC DruckChemie Iberica S.L.
C/ Tresols 11 bajos
Apartdo de correos 109
E-08850 Gava (Barcelona)
T: +34 (0) 93 6388606
F: +34 (0) 93-6 62 02 10
E: dc@druckchemie.es

Switzerland
DC DruckChemie AG
Schöneich 1
CH-6265 Roggliswil
T: +41 (0) 62 -747 30 30
F: +41 (0) 62 -754 17 39
E: dc-schweiz@druckchemie.com

UAE
DC Trading LLC
P.O Box 77214
Rue Ramoul N° 13/18 B
DUBAI
T: +9 71 (0) 428-6 08 33
F: +9 71 (0) 428-6 08 34
E: dchemie@emirates.net.ae
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Hoofdvestiging
DC DruckChemie GmbH
Wiesenstraße 10
D-72119 Ammerbuch-Altingen
Germany
T: +49 (0) 70 32-97 65 10
F: +49 (0) 70 32-97 65 24
E: dc-ammerbuch@druckchemie.com




