
                        

Persbericht 
 
Belgisch anti-corrosie coating bedrijf Acotec Humidur gaat in zee met nieuwe 
distributiepartner SKPS in de Verenigde Arabische Emiraten.

• Acotec, Belgisch expert in anti-corrosie coatings, breidt uit naar de VAE
• SKPS wordt nieuwe distributiepartner
• Een nieuw tijdperk voor duurzame anti-corrosieve en PFP coatings

Aalst, België, 14 December 2021 – Acotec en Sap & Kaps Petroleum Services 
LLC, VAE tekenden een overeenkomst voor de distributie in de Verenigde 
Arabische Emiraten 
van de Acotec merken en producten, inclusief Humidur® en Humidur® Char.   
De bedrijfsactiviteiten worden meteen opgestart.

In aanwezigheid van de Belgische Ambassadeur voor de Verenigde Arabische Emiraten, 
Zijne Excellentie Peter Claes, werd een overeenkomst getekend tussen Dhr. Khaldoun A. Afifi, 
Managing Director van Sap and Kaps Petroleum Services l.l.c (SKPS) en Dhr. Gary Hill, Global 
Business Development Director, Acotec.

De officiële ondertekening van het akkoord vond plaats in het Abu Dhabi National Exhibition Centre 
tijdens ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition), één van de meest invloedrijke 
evenementen op de zakenkalender van de olie-, gas- en energiesector.

Kunde, kennis, producten en diensten delen.
De samenwerking tussen SKPS en  ACOTEC vergroot niet alleen de markt voor beide bedrijven 
maar betekent ook een uitbreiding van de mogelijkheden om kunde en kennis van de producten en 
diensten in de regio te delen.

Acotec’s Corrosion Knowledge Centre heeft meer dan 35 jaar ervaring in het ontwikkelen en 
produceren van duurzame anti-corrosieve en passieve brandwerende coatings en is werelwijd gekend 
als een topleverancier van milieuvriendelijke oplossingen en technische expertise. 

SKPS biedt een frisse en innovatieve zakelijke aanpak in de VAE, hun doel is de verwachtingen van de 
klant te overtreffen met een uitstekende service, verhoogde flexibiliteit en een meerwaarde te 
bieden om zo de functionaliteit van het systeem te optimaliseren en de operationele efficiëntie te 
verbeteren.

Wim Schalley, CEO van Acotec, ziet dit nieuwe partnership als een opstap naar meer 
zakelijke mogelijkheden in de regio.  “Dit is duidelijk een nieuw tijdperk voor de distributie, 
de opslag en de technische ondersteuning van Acotec’s anti-corrosieve en brandwerende 
producten in de Verenigde Arabische Emiraten.   We kijken ernaar uit om in de toekomst 
met SKPS samen te werken.” 
 
Khaldoun A. Afifi, Managing Director van SKPS bevestigt deze mening : “De 
veiligheid van de mensen, de bescherming van de activa en de continuïteit van de activiteiten, 
dat is waar SKPS naar uitkijkt en naar streeft .   Acotec zal hiertoe bijdragen, zeker met de 
introductie van Humidur® en Humidur® Char op onze markt.”
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Humidur® by Acotec 
Humidur® is een duurzame en milieuvriendelijke anti-corrosie coating, die wordt gebruikt in verschillende industrieën en 
markten, van de maritieme industrie en offshore, de energie- en oliesector tot de gas- en petrochemische industrie.   
Acotec is een bedrijf dat wereldwijd klantgerichte oplossingen biedt om zo eender welke soort corrosie te behandelen.   
De hoofdzetel bevindt zich in Aalst, België, met een wereldwijd distributienetwerk. Meer info op www.humidur.com.   

Sap and Kaps Petroleum Services L.L.C.
SKPS levert superieure gespecialiseerde service aan de energiebedrijven in de Verenigde Arabische Emiraten/de Golfregio.    
Onze partners onderscheiden zich door hun functionele en technische expertise, gecombineerd met hun praktische 
ervaring, waardoor onze klanten de meest efficiënte en professionele service krijgen.   Als expert in het domein van 
herstellingen aan pijpleidingen en leidingen, is SKPS betrokken bij ieder stadium van de uitvoering en werking, inclusief de 
omschrijving van de zakelijke vereisten, de ontwikkeling van functionele specificaties voor klanttevredenheid, het ontwerp 
van een reparatiesysteem en het toezicht op de teams die zorgen voor de ontwikkeling van herstellingen, aangepast aan de 
specifieke noden van de klanten.   
Meer info op www.skps.com .
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Global Strategic Marketing Manager
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