Vattenreningsprocessen från Nouryon och Van Remmen UV Technology, som kombinerar ultraviolett ljus och väteperoxid,
förväntas ta bort mer än 90% av läkemedelsresterna.
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Nouryon och Van Remmen UV
Technology kombinerar teknologier för
att rena avloppsvatten från
läkemedelsrester
Nouryon har slutit ett avtal med vattenreningsföretaget Van Remmen UV
Technology kring en ny metod för att möta de ökade problemen med
läkemedelsföroreningar i avloppsvatten. Metoden, som kombinerar
Advanox™ ultraviolett ljus (UV) från Van Remmen UV Technology och
Nouryons MicrOx™ väteperoxid, förväntas ta bort mer än 90% av
läkemedelsresterna.
- Det ökande globala användandet av läkemedel skapar betydande
föroreningsproblem för urbana vattenreningssystem, säger Niek Stapel,
Managing Director Pulp and Performance Chemicals på Nouryon.
- Genom detta avancerade vattenreningskoncept får kunder på marknaden
inom vattenrening tillgång till två beprövade teknologier som tillsammans
möjliggör mätning, övervakning och en metod för att kontrollera
mikroföroreningar i avloppsvatten.
Processen testas på ett kommunalt vattenreningsverk i Växjö kommun.
Ton van Remmen, CEO på Van Remmen UV Technology, lägger till:
- Varje partner är expert på sin del inom vattenrening – Van Remmen inom
UV desinfektion och avancerad oxidation och Nouryon inom användandet av
väteperoxid. Genom att kombinera våra respektive sakkunskaper, kan vi

erbjuda de förbättrade oxidationslösningar som världen behöver för att
bemöta detta ökande problem.

Vi är en världsledare inom specialkemi. Industrier i hela världen förlitar sig på
oss och våra specialkemikalier för tillverkning av vardagsprodukter som
papper, plast, byggmaterial, livsmedel, läkemedel och hygienartiklar. Vi har
byggt upp ett företag i världsklass samt skapat starka partnerskap med våra
kunder, grundat på nära 400 års erfarenhet och våra 10 000 medarbetares
gemensamma engagemang och fokus på tillväxt, starka finansiella resultat,
säkerhet, hållbarhet och innovation. Vi är verksamma i fler än 80 länder
världen över och vårt industriledande utbud omfattar varumärken som Eka,
Dissolvine, Trigonox, Berol och JOZO.
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