Incendin
Incendin is Europees marktleider in verschillende niches in de passieve en actieve brandwering.
Enerzijds ontwikkelt en produceert het bedrijf milieuvriendelijke brandvertragende additieven, die toepassing vinden in de bouw- en
transportsector en elektronische applicaties.
Deze worden tijdens het productieproces van spaanplaten, isolatiemateriaal, textiel of kunststoffen in de kern van het materiaal
toegevoegd teneinde vlammen en rookontwikkeling die bij brand ontstaan te voorkomen, te onderdrukken of te vertragen (= passieve
brandwering). Anderzijds ontwikkelt, produceert en levert Incendin brandbluspoeders en water-additieven voor waterblussers, alsook
brandblus-schuimen voor o.a. de brandweer en industriële toepassingen (= actieve brandwering). Het bedrijf heeft onlangs zijn
productportfolio uitgebreid met brandwerende en akoestische coatings voor toepassing op rookafvoer, drukverhoging en
keukenafvoerkanalen.
In elk van deze marktsegmenten beschikt Incendin over een unieke combinatie van technologie, productkennis en diepe applicatie know
how.
Incendin, met hoofdkantoor in Tisselt (België), beschikt over 4 productie-eenheden, 4 applicatielaboratoria en exporteert wereldwijd naar
meer dan 70 landen.

When ambition meets ambition
Incendin’s gereguleerde eindmarkten, macro-economische groei-drivers als Ecologie en Fire Safety, een zeer sterke focus op O&O,
diepe applicatie know how, maatwerk-oplossingen in combinatie met een doorgedreven service concept en een geautomatiseerd
state-of-the-art productieapparaat, zijn de kerningrediënten van Incendin’s groeitraject.
Door het gebruik van milieuvriendelijke brandwerende stoffen en zijn innovatieve businessmodel dat inzet op een meer duurzame
maatschappij beantwoordt het bedrijf volledig aan onze Sustainable Cities-strategie.

Together,
we build
a leading
company

Dankzij ons partnership willen we de marktpositie van Incendin verder verstevigen, nieuwe markten
aanboren en het bedrijf internationaal verder uitbouwen, zowel door organische groei als door
overnameprojecten.
In een eerste fase hebben we Incendin ondersteund in verschillende acquisitieprojecten, PMI en
productie-en O&O integraties. Sinds de start van ons partnership realiseerde Incendin 5 add-onacquisities en investeerde het in een state-of-the-art productiefaciliteit met als doel de productie centraal
te integreren.

Overzicht
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Milieuvriendelijke brandvertragende
additieven
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Omzet

EUR 60m (2017)

Werknemers
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www.ecochem.be
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