BioCircle

Tisztaság: olyan fontos műhelyének,
mint az orvosi rendelőknek
IDŐT ÉS PÉNZT MEGTAKARÍTANI ÚGY, HOGY KÖZBEN VÉDJÜK AZ
EGÉSZSÉGET ÉS KÖRNYEZETÜNKET – A WABCO INNOVATÍV ÉS
INTELLIGENS TISZTÍTÁSI MEGOLDÁSÁVAL EZ IS LEHETSÉGES
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Nem lenne nagyszerű, ha egy nagy teljesítményű tisztítórendszerrel dolgozhatna anélkül, hogy az
egészségügyi hatásokkal és az újrahasznosítással kellene foglalkoznia?
A járműalkatrészekre és szerszámokra rakódott makacs szennyeződések nagy kihívást
jelentenek minden javítóműhely számára, és eltávolításukhoz gyakran maró hatású oldószerekre
van szükség. A WABCO most egy olyan tisztítási megoldást kínál Önnek, amellyel a
legmakacsabb szennyeződéseket is gyorsan, biztonságosan és teljesen természetes módon
távolíthatja el: WABCO BioCircle

Minden szakorvos tudja, hogy a sikeres kezelések és műtétek alapját a tiszta
rendelő és a tiszta eszközök képezik. Ugyanígy minden biztonsági járműalkatrész
javításánál alapfeltétel a tisztaság. A WABCO-val szakértővé válhat.

“

A használt járműalkatrészek javítása mindig nehézkes,
mert azok gyakran olajokkal és zsírokkal
szennyezettek. Ahhoz, hogy elfogadható eredményt
érjünk el, korábban maró hatású hidegtisztítót
használtunk. Amióta a WABCO BioCircle-t használjuk,
a tisztítás sokkal egyszerűbb és gyorsabb.
Sőt, sok pénzt takarítunk meg azzal, hogy nem
vásárolunk drága vegyszereket, és többé nem kell
aggódnunk alkalmazottaink egészsége vagy az
újrahasznosítás miatt sem.

A legmagasabb teljesítmény javítóműhelyének

”

A használt járműalkatrészek, szerszámok és tömítőfelületek
egyszerű és gyors tisztítása
A pH-semleges tisztítófolyadéknak köszönhetően anélkül
távolítja el az olajokat, zsírokat és egyéb szennyeződéseket,
hogy károsítaná a felületet
A tisztítófolyadékban található mikroorganizmusok naponta
akár 500 ml-nyi olajat képesek lebontani. Egy hatékony
szűrőrendszerrel kombinálva a legmagasabb szinten tarthatja
a tisztítási teljesítményt
A felhasználóbarát és ergonomikus kialakítás jelentősen
megkönnyíti a tisztítási munkákat.
Az intelligens koncepciónak köszönhetően egyszerűen és
gyorsan végezheti el a karbantartási munkákat
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Költséghatékony és biztonságos megoldás a mindennapi munkához
Az olajok és zsírok folyamatos lebontásának köszönhetően a tisztítófolyadék 4-szer hosszabb
ideig eltartható, mint a hagyományos hidegtisztítók
A tisztítófolyadékot használatra kész állapotban szállítjuk, ezzel biztosítva a folyamatos,
magas minőséget
Mivel a WABCO BioCircle kizárólag természetes összetevőket tartalmaz, alkalmazása nem
jelent egészségügyi kockázatot a felhasználó számára. A bőrirritáció, a légzési problémák és a
szédülés is a múlté
Egyszerű újrahasznosítás a teljesen természetes összetevőknek köszönhetően: nem kell
mérgelődnie a környezetvédelmi szabályozások és a környezetszennyezés miatt

WABCO BioCircle
Kezdje el a munkát most a 300 100 007 0 kódszámú WABCO BioCircle kezdőkészlettel.
A BioCircle kezdőkészlet tartalma:
• Kompakt tisztítóberendezés
300 100 008 4
• 5× 20 l kanna tisztítófolyadék
300 100 009 4
• 2× 500 ml intenzív tisztítószer CB100 300 100 010 4

Pénzt megtakarítani, miközben óvja az egészségét és a
környezetet?
További információkért forduljon hozzánk vagy saját WABCO partneréhez.

