BioCircle

Čistota je pro Vaše podnikání stejně důležitá jako pro
každého odborného lékaře
ÚSPORA PENĚZ A ČASU, OCHRANA ZDRAVÍ I ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ - TO VŠE UMOŽNÍ INOVATIVNÍ A INTELIGENTNÍ ČISTICÍ
ROZTOK OD WABCO
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Nebylo by skvělé pracovat s vysoce výkonným čisticím systémem, aniž byste si museli dělat starosti o
zdraví a recyklaci?
Silná znečištění součástí vozidla a nářadí představují pro každou opravárenskou dílnu velký problém
a často vyžadují nasazení agresivních chemických rozpouštědel. WABCO Vám nyní nabízí čisticí
roztok, s kterým můžete rychle, spolehlivě a zcela přirozeným způsobem odstranit i ta nejodolnější
znečištění: WABCO BioCircle

Každý odborný lékař ví, že čistá praxe a čisté nástroje jsou základem pro
úspěšné ošetření nebo operaci. Přesně tak je čistota rovněž základním
předpokladem pro opravu každé komponenty, která souvisí s bezpečností vozidla.
S firmou WABCO se stanete specialisty.

“

Čištění použitých součástí vozidla je
vždy obtížné, protože jsou často znečištěny oleji a
tuky. K dosažení přijatelných výsledků jsme dosud
používali agresivní studené čističe. Od té doby, co
používáme WABCO BioCircle, je čištění výrazně
jednodušší a rychlejší. Navíc ušetříme hodně peněz
tím, že nepoužíváme drahé chemické produkty
a nemusíme si dělat starosti o zdraví našich
spolupracovníků nebo řešit recyklační problémy.

Vysoká výkonnost pro Vaše podnikání v odvětví
oprav
Jednoduché a rychlé čištění použitých komponent vozidel a
těsnicích ploch
Díky pH-neutrálnímu čisticímu roztoku lze oleje, tuky a jiná
znečištění odstranit bez poškození povrchu
Mikroorganizmy obsažené v čisticím roztoku jsou schopné
rozložit až 500 ml oleje za den. V kombinaci s účinným
filtračním systémem zůstává čisticí výkon na nejvyšší úrovni
Uživatelsky přívětivý a ergonomický design výrazně
usnadňuje čisticí práce.
Díky inteligentnímu konceptu lze údržbové práce zvládnout
jednoduše a rychle

Nákladová efektivita a bezpečnost pro každodenní činnost
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Díky výhodě permanentně probíhajícího procesu degradace olejů a tuků má tento čisticí
roztok oproti běžným studeným čističům 4krát vyšší trvanlivost
Čisticí roztok se dodává již připravený k přímému použití, aby byla zaručena konstantní a
vysoká kvalita
Díky použití čistých přírodních přísad lze WABCO BioCircle používat bez zdravotních rizik pro
uživatele. Podráždění pokožky, problémy s dýcháním nebo závratě patří minulosti
Jednoduchá recyklace díky zcela přírodním přísadám: Žádné potíže s ekologickými předpisy
nebo škodami na životním prostředí

WABCO BioCircle
Dejte se ihned do práce se sadou WABCO BioCircle Starter Set 300 100 007 0.
Sada BioCircle Starter Set obsahuje:
• Kompaktní čisticí zařízení
300 100 008 4
• 5× 20 l kanystr čisticího roztoku
300 100 009 4
• 2× 500 ml intenzivního čističe CB100
300 100 010 4

Ušetřit peníze, ochránit zdraví a životní prostředí?
Kontaktujte nás nebo Vašeho WABCO partnera pro další informace.

”

