BioCircle

Reinheid, voor uw bedrijf net zo belangrijk als voor de
medische specialist
GELD EN TIJD SPAREN, GEZONDHEID EN MILIEU ONTZIEN –
DE INNOVATIEVE EN INTELLIGENTE REINIGINGSOPLOSSING VAN
WABCO MAAKT HET MOGELIJK
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Zou het niet geweldig zijn, om met een topreinigingssysteem te werken, zonder zich zorgen hoeven te
maken over gezondheids- en recyclingproblemen?
Ernstige verontreinigingen van voertuigonderdelen en gereedschap zijn een grote uitdaging voor
iedere reparatiewerkplaats en vereisen vaak de inzet van agressieve chemische oplosmiddelen.
WABCO biedt u thans een reinigingsoplossing, waarmee u zelfs de ernstigste verontreinigingen snel,
veilig en op compleet natuurlijke wijze kunt verwijderen: WABCO BioCircle

Iedere medische specialist weet, dat een schone praktijk en schone instrumenten
de basis voor een succesvolle behandeling of operatie zijn. Reinheid is
eveneens een basisvoorwaarde voor de reparatie van elke veiligheidsrelevante
voertuigcomponent. Met WABCO wordt u een specialist.

“

De reiniging van gebruikte voertuigonderdelen is
altijd moeilijk, daar deze vaak erg verontreinigd
zijn met olie en vet. Om tot acceptabele resultaten
te komen, hebben we tot nu toe agressieve koude
reinigingsmiddelen gebruikt. Sinds we de WABCO
BioCircle gebruiken, is het reinigen duidelijk
eenvoudiger en sneller. Bovendien sparen we veel
geld voor dure chemische producten en hoeven ons
geen zorgen te maken over de gezondheid van onze
medewerkers of recycling-problemen.

Topprestatie voor uw reparatie-business

”

Eenvoudig en snel reinigen van gebruikte
voertuigcomponenten, gereedschap en afdichtingsoppervlakken
Dankzij ph-neutrale reinigingsvloeistof kunnen olie, vet
en andere verontreinigingen worden verwijderd, zonder het
oppervlak te beschadigen
De micro-organismen in de reinigingsvloeistof kunnen tot
500 ml olie per dag afbouwen. Gecombineerd met een
efficiënt filtersysteem blijft de reiniging op het hoogste niveau
Een gebruikersvriendelijke en ergonomische opbouw
vereenvoudigen reinigingswerkzaamheden aanzienlijk.
Dankzij een intelligent concept zijn
onderhoudswerkzaamheden eenvoudig en snel verricht
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Kostenefficiëntie en veiligheid voor het dagelijkse werk
Begunstigd door het permanente afbouwproces van olie en vet biedt de reinigingsvloeistof een
4 maal langere houdbaarheid dan traditionele koude reinigingsmiddelen
De reinigingsvloeistof wordt gebruiksklaar geleverd, om een constante en hoge kwaliteit te
waarborgen
Door het uitsluitende gebruik van natuurlijke ingrediënten kan WABCO BioCircle
zonder gevaar voor de gezondheid van de gebruiker worden gebruikt. Huidirritaties,
ademhalingsproblemen of duizeligheid behoren tot het verleden
Eenvoudige recycling dankzij compleet natuurlijke ingrediënten: Geen ergernis met
milieuvoorschriften of milieuschade

WABCO BioCircle
Begin direct met de werkzaamheden met de WABCO BioCircle starter set 300 100 007 0.
De BioCircle starter set bevat:
• Compacte reinigingsinrichting			
300 100 008 4
• 5× 20 l jerrycans reinigingsvloeistof			
300 100 009 4
• 2× 500 ml intensief reinigingsmiddel CB100
300 100 010 4

Geld sparen, gezondheid en milieu beschermen?
Neem contact met ons op of met uw WABCO partner voor verdere informatie.

