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Chemische 
industrie 
FIBC’s voor zekerheid  
in chemische veiligheid



Bij LC Packaging begrijpen we de strenge vereisten en de verpakkingsbehoeften van de chemische 
industrie op het gebied van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Met onze FIBC’s voor chemische 
toepassingen bieden we:

• Bescherming tegen externe invloeden om:
 - een goede conservering van uw product te handhaven
 - chemische en fysieke schade te voorkomen.
• Vochtregulatie van de chemische compositie
• Minder kans op incidenten tijdens het vullen, transporteren, opslaan en/of uitladen van uw 

chemicaliën
• Verpakkingen die u helpen met het realiseren van uw  duurzaamheidsdoelen 

Wij bieden op maat gemaakte big bags voor uw specifieke behoeften.  Ons belangrijkste doel is het ontwerpen, 
testen, produceren en leveren van FIBC’s, in samenwerking met en conform de eisen van onze klanten.   

Profiteer van onze toonaangevende expertise in verpakkingen voor de chemische industrie.

Toonaangevende verpakkingsexpert in overeenstemming 
met alle eisen van de chemische industrie 
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Veilig, duurzaam en van 
uitstekende kwaliteit 

keeps your industry going



Onze vooraanstaande kennis van bulkverpakkingen 
voor de chemische industrie

We hebben een bewezen staat van dienst op het gebied van hoogwaardige, veilige en duurzame FIBC’s 
voor een uitgebreid klantenportfolio in de chemische industrie. Het is ons doel om bij te dragen aan  het 
creëren van zekerheid in chemische veiligheid. Dat doen we door duurzame bulkverpakkingen te leveren 
die voldoen aan alle kwaliteitsvoorschriften. Verpakkingsexperts bieden daarbij de beste service.  

Toonaangevend 
op het gebied van 
kwaliteitsbeheer

Excellente technologie 
minimaliseert het risico op 
elektrostatische ontlading

Innovatief productontwerp, 
op maat gemaakt op basis 
van uw individuele wensen

Bereik een hogere  
operationele en kosten- 
efficiëntie, terwijl u rekening 
houdt met het milieu

Geavanceerde 
productietechnologie

Duurzaamheid in de 
hele keten



Toonaangevend op het gebied van 
kwaliteitsbeheer
Kwaliteit is veel meer dan een stevige verpakking: het is het complete pakket. Onze toegewijde 
kwaliteitsafdeling verzekert de kwaliteit van onze FIBC’s in de breedste zin van het woord. Onze 
productieprocessen en de arbeidsomstandigheden die wij bieden, voldoen ruimschoots aan de 
eisen van de industrie. Wij voldoen aan een uitgebreid portfolio van vereiste FIBC-normen voor 
de chemische industrie, zoals: ISO 21898, ADR, RID, IMDG-code, 2009/148/EG en IEC 61340. 

Onze productielocaties zijn aan een groot aantal strenge test- en veiligheidsinspectieprocessen 
onderworpen. Elke individuele zak wordt uitvoerig geïnspecteerd! 
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Geavanceerde productietechnologie
Onze fabrieken zijn geaccrediteerd met alle veiligheidscertificaten en beschikken over de 
modernste cleanroom-faciliteiten. We innoveren ons productieproces voortdurend zodat we 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen die in de markt beschikbaar zijn. Ons ultieme 
doel: ‘Het laatste deeltje elimineren’ met behulp van geavanceerde technologieën, zoals:

• migratietesting van alle gebruikte materialen
•  effectievere reiniging met behulp van zeer innovatieve processen:
 - airwash-systeem met interne camera-inspectie
 -  vacuüm reinigingstechniek voor de buitenkant van de FIBC 
 -  ultrasone ‘hemming’-technologie voor de los-/vulslurf 
• 'Class 10.000' liner-extrusie
• complete overdruk cleanroom 
• 100% metaaldetectie

keeps your industry going



Excellente technologie minimaliseert het 
risico op elektrostatische ontlading

Aangezien de opbouw van statische elektriciteit in een chemische omgeving te allen 
tijde moet worden vermeden, bieden wij geavanceerde type C- en type D-FIBC’s om 
elektrostatische ontlading te vermijden. Deze FIBC’s produceren we overeenkomstig 
de IEC 61340-4-4-norm. Ze bieden 100% veiligheid tijdens het vullen en lossen in 
omgevingen waarin brandbaar gas, damp of stof voorkomt. Op basis van ATEX-
stofzones 20-22 en het MIE-niveau (‘Minimal Ignition Energy’ [minimale 
ontstekingsenergie]) van het product kunnen we bepalen welke FIBC-classificatie 
aan de eisen van onze klanten voldoet.

Innovatief productontwerp, op maat gemaakt 
op basis van uw individuele wensen
De toenemende vraag naar verpakkingen stimuleert LC Packaging voortdurend om 
op zoek te gaan naar nieuwe materiaalcombinaties. We richten ons op het creëren 
van een hoge toegevoegde waarde voor onze verpakkingsoplossingen: met onze 
uitstekende barrièreverpakkingen beschermen we uw producten beter en helpen we 
degradatieprocessen te vermijden:
•  hoogwaardige materiaalkwaliteit geproduceerd onder cleanroom-condities en met 

standaard barrière-eigenschappen 
• conductieve aluminium liners
 • hoogwaardige liner-samenstellingen, zoals PE/PA, L1, L2 en aluminium
• innovatieve vormstabiele liner

Wij kunnen elk type FIBC produceren waar onze klanten om vragen, en gebruiken onze 
expertise voor het leveren van een verpakkingsoplossing die volledig voldoet aan uw 
individuele processen en eisen wat betreft technische specificaties. Onze FIBC-experts 
zijn beschikbaar om technische evaluaties ter plaatse uit te voeren en u zo te helpen 
een optimaal niveau van operationele en kostenefficiëntie te bereiken. 



Bereik kostenbesparingen en operationele 
efficiëntie terwijl u rekening houdt met het milieu
Behalve met de chemische veiligheid helpen we bedrijven om hun totale kostenstructuur en 
operationele efficiëntie te verbeteren wanneer ze FIBC’s gebruiken. Als gevolg van de nieuwste 
ontwikkelingen bij onze interne productie profiteren onze klanten van:

•  Cordnet technologie voor extra versteviging en dus extra veiligheid voor medewerkers in opslag en 
magazijn

•  Cordnet baffles voor hogere Q bag/Q liner-stabiliteit en uitstekende productstroom tijdens het 
vulproces  

•  zeer stabiele FIBC’s voor de laadzekerheid en bescherming van uw product 
•  geoptimaliseerde laadruimte, wat resulteert in een verlaging van de transportkosten en een 

beperking van de CO 2-uitstoot per zak 
•   Gambo FIBC biedt meerlaagse bescherming tegen contaminatie en vocht

WorldBag: save the bag, save the planet
Door heel Europa zamelt WorldBag gebruikte big bags in om ze vervolgens te reinigen, te 
reconditioneren en klaar te maken voor hergebruik. De zakken worden in hernieuwde staat weer 
afgeleverd bij onze klant. Met deze 'closed-loop'-formule biedt WorldBag een unieke, efficiënte en 
duurzame 100%-oplossing. WorldBag zorgt voor kostenbesparingen tot wel 40% en minimaliseert 
de impact op het milieu. WorldBag is ISO 14001-gecertificeerd, voldoet aan EU-richtlijn 94/62/EG 
en is NIWO- en VIBH-geregistreerd.

Duurzaamheid in de hele keten

Eerlijke verpakkingen door onze verantwoordelijkheid te nemen 

LC Packaging ziet de eigen medewerkers, productiepartners en klanten als echte 
partners en neemt verantwoordelijkheid voor het welzijn van mens en milieu. We passen 
een solide duurzaamheidsbeleid toe door middel van:
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•  een 'advanced' lidmaatschap van het UN Global Compact-initiatief: we handelen volgens de VN-
principes voor mensenrechten in het bedrijfsleven

•  een veilige en gezonde werkomgeving om het welzijn van onze medewerkers te waarborgen  
(OHSAS 18001, SA8000)

•  onze gedragscode voor leveranciers legt de waarden die we met onze productiepartners delen vast
•  een minimale impact op het milieu dankzij lager verbruik van grondstoffen, minder 

transportbewegingen en een reconditionering- en recyclingprogramma (ISO 14001)
•  herinvestering van de winst in ons bedrijf voor de voortdurende ontwikkeling van onze 

productielocaties en het creëren van kwalitatief hoogstaande lokale banen
• lidmaatschap van EcoVadis

keeps your industry going



Waarom LC
Toegewijd - Betrouwbaar - Loyaal

Altijd dichtbij
Met onze kantoren, eigen 

productiefaciliteiten en opslaglocaties 
in 16 landen in Europa, Afrika en Azië 
bieden wij internationale service met 
lokale ondersteuning.

Toonaangevend sinds 1923 
We zijn een bewezen, betrouwbare en 

financieel sterke en gezonde zakenpartner 
met een inspirerende familietraditie.

Eigen productie 
Met een eigen 

productie en 
toegewijde 
productiepartners 
bieden wij oplossingen 
op maat volgens 
onze eigen hoge 
kwaliteitsnormen.

Innovatieve aanpak
We investeren voortdurend 

in onze infrastructuur, 
systemen en processen om 
nu en in de toekomst aan 
de verwachtingen van onze 
klanten te voldoen en de 
klantervaring te verbeteren.

Langdurige 
samenwerking
Ons bedrijf draait 

om transparantie en 
vertrouwen, en we richten 
ons op langdurige, 
wederzijds voordelige 
partnerschappen met 
onze medewerkers, 
productiepartners en 
klanten. 

De beste mensen
Onze medewerkers zijn ons 

meest waardevolle bezit. Onze 
experts begrijpen uw bedrijf, 
streven naar kwaliteit en zijn 
toegewijd om de beste oplossing 
te bieden.

Solide duurzaamheidsbeleid
We hebben de ambitie alle belanghebbenden te betrekken 

bij ons streven naar duurzame verpakkingsoplossingen. Zo 
beperken we de impact op het milieu en de verspilling van 
waardevolle producten tot een minimum en verrijken we 
tegelijkertijd de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Kwaliteit in 
verpakkingen
Met een eigen interne 
kwaliteitsafdeling 
bieden we uitstekende 
kwaliteit en zorgen we 
voor de naleving van een 
uitgebreide portfolio van 
kwaliteitsvereisten.



keeps your 
industry going

Industrieën 
die we bedienen

Kleefstoffen/harsen

Coatings

Glasvezels

info@lcpackaging.com
www.lcpackaging.com

LC Packaging International BV

Hoofdkantoor:
Hoogeveenenweg 150
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel 
Nederland

Postbus 137
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel 
Nederland

T +31 (0)180 39 38 37
F +31 (0)180 39 38 99

© copyright LC Packaging International BV

2019-1

Toevoegingen

Granulaten

Magnesium

Pigmenten

Polymeren PE/PP/PVC

Overige chemicaliën
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