BioCircle

Temizlik, doktorlar için olduğu kadar,
sizin işiniz için de önemlidir
WABCO’NUN YENİLİKÇİ VE AKILLI TEMİZLİK ÇÖZÜMÜ İLE PARA VE ZAMAN
TASARRUF EDERKEN, SAĞLIĞINIZI VE ÇEVREYİ DE KORUYUN
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Sağlık ve geri dönüşüm sorunları yaşamadan yüksek performanslı bir temizlik ürünü ile çalışmak sizin
için mükemmel olmaz mıydı?
Araç parçaları ve el aletlerindeki zorlu ve yağlı kirler her tamir atölyesi için ciddi bir sorun teşkil eder
ve çoğunlukla agresif kimyasal çözücü maddelerin kullanımını gerektirmektedir. WABCO size şimdi
en zorlu kirlenmeleri dahi kolay, güvenli ve tümüyle doğal bir şekilde giderebilen bir temizlik çözümü
sunuyor: WABCO BioCircle

Her uzman doktor temiz bir muayenehane ve temiz enstrümanların başarılı bir
tedavi veya ameliyatın temelini oluşturduğunu bilir. Aynı şekilde güvenlikle ilgili
araç bileşenlerinin tamir edilmesinde temizlik bir olmazsa olmazdır.
WABCO ile uzman olursunuz.

“

Kullanılmış araç parçalarının temizlenmesi, çoğu zaman yoğun
bir şekilde yağ ve gres ile kirlenmiş oldukları için çok zordur.
Kire karşı kabul edilebilir sonuçlar elde etmek için şimdiye kadar
agresif soğuk temizlik maddeleri kullanıyorduk. WABCO BioCircle'i
kullandığımızdan beri, kullanılmış parçaların temizliğini belirgin
ölçüde daha kolay ve hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Ayrıcı artık pahalı
kimyasal ürünler kullanmadığımız için önemli ölçüde para tasarruf
ediyor ve çalışanlarımızın sağlığı hususunda ve geri dönüşüm
sorunları nedeniyle endişelenmek zorunda kalmıyoruz.

Tamir işleriniz için ileri düzeyde yüksek performans
Kullanılmış araç bileşenlerinin, el aletlerinin ve conta yüzeylerin
kolay ve hızlı temizliği.
ph açısından nötr temizlik sıvısı yağların, greslerin ve diğer
kirlerin yüzeye zarar vermeden temizlenmesini sağlar.
Temizlik sıvısı içinde mevcut olan mikro orgnizmalar ile günde
500 ml kadar yağ bozunabilir. Etkili bir filtre sistemi ile birlikte
temizlik performansı her zaman en yüksek seviyede kalır.
Kullanıcı dostu ve ergonomik bir yapı temizlik çalışmalarını
belirgin ölçüde kolaylaştırır.
Ürünün akıllı konsepti tamiratın kolay ve hızlı şekilde
tamamlanmasını sağlar.

Günlük işler için düşük maliyetli ve güvenli bir
çözüm
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Temizlik sıvısı, yağ ve gresler için gerçekleşen sürekli bozunma sürecinin olumlu etkisi
sayesinde alışılmış soğuk temizlik maddelerinden 4 kat daha dayanıklıdır.
Temizlik sıvısı her zaman aynı yüksek kaliteyi garanti etmek için kullanıma hazır bir şekilde
teslim edilir.
WABCO BioCircle'da sadece doğal içerik maddeleri kullanılır ve bu yüzden kullanıcı için
herhangi bir sağlık riski oluşmaz. Cilt tahrişleri, nefes darlığı veya baş dönmesi artık geçmişte
kaldı.
Tümüyle doğal olan içerik maddeleri sayesinde geri dönüşüm de çok kolay: Çevre
yönetmelikleri veya çevre hasarları konusunda sorun yaşanmaz.

WABCO BioCircle
300 100 007 0 WABCO BioCircle Starter Seti ile hemen çalışmaya başlayın.
BioCircle Starter Set şunları içermektedir:
• Kompakt bir temizlik donanımı		 300 100 008 4
• 5× 20 l'lik bidon içinde temizlik sıvısı		 300 100 009 4
• 2× 500 ml yoğun temizlik maddesi CB100 300 100 010 4

Para tasarruf etmek ve aynı zamanda sağlığı ve çevreyi
korumak! Bu mümkün mü?
Daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle veya WABCO temsilcinizle temas kurun.
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