BioCircle

Limpeza, tão importante para o seu negócio como para
qualquer médico especialista
ECONOMIZAR TEMPO E DINHEIRO, PRESERVAR A SAÚDE E O
MEIO AMBIENTE – A SOLUÇÃO DE LIMPEZA INOVADORA E
INTELIGENTE DA WABCO TORNA ISSO POSSÍVEL
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Não seria ótimo trabalhar com um sistema de limpeza de alto desempenho sem ter de se preocupar
com questões de saúde e de reciclagem?
A sujidade forte das peças de veículos e ferramentas representam um grande desafio para qualquer
oficina de reparação e requerem, muitas vezes, a utilização de solventes químicos. A WABCO
oferece-lhe agora uma solução de limpeza, com a qual pode remover rapidamente até mesmo a
sujidade mais persistente, com segurança e de forma completamente natural: WABCO BioCircle

Qualquer médico especialista sabe, que um consultório limpo e instrumentos
limpos representam a base para um tratamento ou cirurgia de sucesso . Do
mesmo modo, a limpeza é também um requisito básico para a reparação de um
qualquer componente relevante para a segurança de um veículo. Com a WABCO,
tornar-se-á um especialista.

“

A limpeza de peças usadas de um veículo é sempre
difícil, pois muitas vezes estão fortemente sujas
com óleo e gorduras. A fim de alcançar resultados
aceitáveis, utilizámos produtos de limpeza a frio
agressivos. Desde que utilizamos o BioCircle
WABCO, a limpeza é muito mais fácil e rápida. Além
disso, poupamos muito dinheiro ao não comprar
produtos químicos caros e não precisamos de nos
preocupar com a saúde dos nossos colaboradores ou
com questões de reciclagem.

Máxima eficiência na sua oficina de reparação.
Limpeza fácil e rápida de componentes usados de veículos,
ferramentas e juntas de vedação
Graças ao líquido de limpeza com ph neutro os óleos, as
gorduras e outros contaminantes podem ser removidos sem
danificar a superfície
Os microorganismos existentes no líquido de limpeza
são capazes de decompor até 500 ml de óleo por dia.
Combinado com um sistema de filtragem eficiente, o poder de
limpeza permanece ao mais alto nível
A estrutura ergonómica e de fácil utilização facilita
consideravelmente os trabalhos de limpeza.
Graças a um conceito inteligente, os trabalhos de
manutenção são executados de forma simples e rápida

”
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Rentabilidade e segurança para o trabalho diário
Favorecido pelo processo permanente de decomposição de óleos e gorduras, o líquido
de limpeza oferece uma durabilidade 4 vezes maior do que produtos de limpeza a frio
convencionais
O líquido de limpeza é fornecido pronto a aplicar, a fim de assegurar uma qualidade constante
e elevada
Utilizando puramente ingredientes naturais, o WABCO BioCircle pode ser usado sem
quaisquer riscos para a saúde do utilizador. Irritações de pele, problemas respiratórios ou
sensações de tonturas pertencem ao passado
Reciclagem fácil graças a ingredientes totalmente naturais: Nenhum dissabor com as
regulamentações ambientais ou com os danos ambientais

WABCO BioCircle
Comece já a trabalhar com o WABCO BioCircle 300 100 007 0.
O conjunto básico BioCircle contém:
• Equipamento de limpeza compacto				
300 100 008 4
• 5× 20 l de líquido de limpeza				
300 100 009 4
• 2× 500 ml de produto de limpeza concentrado CB100
300 100 010 4

Poupar dinheiro, proteger a saúde e o meio ambiente?
Entre em contacto connosco ou com o seu parceiro WABCO para mais
informações.

