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WABCO BIO-CIRCLE
Umývání částí vozidel a pracovního nářadí je základní, každodenní
činností v servisních dílnách. Avšak konvenční čistící metody, které
jsou založeny na použití chemických látek, jsou výzvou z hlediska
ochrany zdraví a životního prostředí. WABCO představilo systém
Bio-Circle, ekonomický čistící systém, který umožňuje vysokou
ochranu zdraví a životního prostředí při zachování vysokého
čistícího účinku.

KOMPONENTY
WABCO Bio-Circle Compact
(300 100 008 4)
WABCO Bio-Circle čistící systém
Kompaktní čistící jednotka, vyrobená z
robustního a odolného plastu, který odolává
náporům každodenního náporu servisních dílen.
Čistící jednotka pojme až 90 litrů čistícího prostředku a je vybavena ohřívačem a regulátorem
teploty a systémem pro dostatečnou dodávku kyslíku do čistící kapaliny. Dále je instalován
system víceúrovňové filtrace, který zaručuje dlouhou životnost čistící kapaliny.

BCL čistící kapalina ve 20 litrových kanistrech (300 100 009 4)
Narozdíl od konvenčních studených čističů, WABCO Bio-Circle má neutrální pH čistící
kapaliny, která je složena výhradně z přírodních látek, bez kompromisů v čistícím výkonu.
Mikroorganismy obsažené v čistící kapalině WABCO jsou schopny rozložit až 500 ml oleje na
jeho komponenty (CO2 a vodu). Tento process umožňuje opakovatelnou použitelnost čistící
kapaliny. Příležitostné doplňování kapaliny je způsobeno ohříváním kapaliny a jejím
odpařováním. Při intezivním používání čistícího systému se maximálně dolévá 10 litrů čistící
kapaliny za měsíc.

CB 100 intenzivní čistič v 500 ml láhvi (300 100 010 4)
Intenzivní čistič se skládá také výhradně z přírodních součástí a je zejména vhodný pro
odstranění silného znečištění nebo zapečených nečistot.

VÝHODY
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Zatímco konvenční čističe používají velké množství kapaliny, čímž klesá
jejich čistící účinnost. WABCO Bio-Circle je seberegenerační, tím je
zajištěna vysoká čistící účinnost.
Díky jeho neutrálnímu pH je použití čističe WABCO vhodné i na citlivých
površích (těsnící plochy atd.)
Nejsou zde žádná rizika pro obsluhu. Dýchací problémy, slabost nebo
podráždění kůže jsou minulostí.
Snadná recyklace díky přírodním ingrediencím: žádný problém
s nařízeními pro ochranu životního prostředí nebo s poškozením životního
prostředí.
Snadná a rychlá údržba.
Čistící kapalina je dodávána připravená k použití. Je tedy zajištěna kvalita
čistící kapaliny.
Významná úspora nákladu v porovnání s konvenčními čistícími systémy.
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Při prvním nákupu WABCO doporučuje zakoupit Bio-Circle Startovací sadu (300 100 007 0), která obsahuje:




1x WABCO Bio-Circle kompaktní jednotku (300 100 008 4)
5x20 litrů čistící kapaliny v kanystrech (300 100 009 4)
5x500 ml intezivního čističe v láhvích (300 100 010 4)

Všechny čistící kapaliny WABCO mohou být objednány samostatně.
Informace o WABCO produktech lze najít v systému INFORM (inform.wabco-auto.com) zadáním čísla produktu
WABCO.
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Pro vice informací kontaktujte Vašeho partnera WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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