BioCircle

Renlighet – lika viktigt för din verksamhet som för en
läkare
SPARA TID OCH PENGAR, SKYDDA HÄLSAN OCH MILJÖN –
MED DEN INNOVATIVA OCH INTELLIGENTA RENGÖRINGSLÖSNINGEN
FRÅN WABCO ÄR DET ENKELT
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Visst hade det varit fantastiskt att kunna arbeta med ett högeffektivt rengöringssystem utan att oroa
sig för skador på miljön eller hälsan?
Grov smuts på fordonsdelar och verktyg är en stor utmaning för reparationsverkstäder, och kräver
ofta att man använder aggressiva kemiska lösningsmedel. WABCO erbjuder nu en rengöringslösning
som avlägsnar även den envisaste smutsen på ett snabbt, säkert och helt naturligt sätt.
WABCO BioCircle

Alla läkare vet att en hygienisk arbetsplats med sterila instrument utgör
grunden för en framgångsrik behandling. På samma sätt är renlighet
en grundläggande förutsättning vid reparation av säkerhetsrelevanta
fordonskomponenter. Med WABCO blir du specialist.

“

Rengöring av fordonsdelar är alltid en svår uppgift, eftersom
de ofta är kraftigt nedsmutsade med oljor och fetter. För att få
tillfredsställande resultat har vi hittills använts oss av aggressiva
kallrengöringsmedel. Sedan vi började använda WABCO BioCircle,
går rengöringen mycket snabbare och enklare. Dessutom behöver
vi inte betala dyra pengar för kemiska produkter och vi behöver
inte oroa oss för miljön eller personalens hälsa.

”

Högsta prestanda för din reparationsverkstad
Enkel och snabb rengöring av nedsmutsade fordonsdelar,
verktyg och tätytor.
Det ph-neutrala rengöringsmedlet tar skonsamt bort oljor,
fetter och annan smuts utan att skada ytan.
De mikroorganismer som finns i rengöringsvätskan kan bryta
ned upp till 500 ml olja om dagen. I kombination med ett
effektivt filtersystem uppnås en rengöringseffekt på högsta
nivå.
En användarvänlig och ergonomisk utformning underlättar
rengöringsarbetet avsevärt.
Tack vare ett intelligent koncept utförs underhållsarbeten
snabbt och enkelt.

Kostnadseffektivitet och säkerhet för det dagliga arbetet

© 2015 WABCO All rights reserved 820 070 138 3 / 12.15

Rengöringsvätskan utnyttjar den kontinuerliga nedbrytningsprocessen hos oljor och fetter och
erbjuder 4 gånger så hög hållbarhet som vanliga kallrengöringsmedel.
Rengöringsvätskan levereras i bruksfärdigt skick, vilket säkerställer en konstant hög kvalitet.
WABCO BioCircle innehåller bara naturliga innehållsämnen och är inte farlig för användarens
hälsa. Hudirritationer, andningsbesvär och yrsel hör till det förflutna.
Enkel återvinning tack vare helt naturliga innehållsämnen: inga miljöskador och inga
miljöregler att tänka på.

WABCO BioCircle
Sätt igång direkt med WABCO BioCircle Starter Set 300 100 007 0.
BioCircle Starter Set innehåller följande:
• Kompakt rengöringsenhet
300 100 008 4
• 5× 20 l dunk rengöringsmedel
300 100 009 4
• 2× 500 ml intensivrengöring CB100
300 100 010 4

Vill du spara pengar och samtidigt skydda din hälsa och
miljön?
Kontakta din WABCO-partner för mer information.

