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WABCO BIO-CIRCLE
Ο καθαρισμός εξαρτημάτων οχήματος και εργαλείων είναι ένα
θεμελιώδες στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας του συνεργείου.
Ωστόσο, οι συμβατικές μεθόδοι καθαρισμού με βάση τα χημικά
προϊόντα παρουσιάζουν προκλήσεις με την απόρριψη και την
προστασία της υγείας των εργαζομένων. Η WABCO έχει πλέον
κυκλοφορήσει το WABCO Bio-Circle, ένα οικονομικό σύστημα
καθαρισμού που σας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσει την υγεία
του προσωπικού σας και το περιβάλλον - με την υψηλότερη
απόδοση καθαρισμού

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
WABCO Bio-Circle Compact
(300 100 008 4)

WABCO Bio-Circle σύστημα
καθαρισμού

Μια συμπαγής μονάδα καθαρισμού
κατασκευασμένη από ανθεκτικό, εύκαμπτο
πλαστικό που μπορεί να αντέξει τις πιέσεις της καθημερινής λειτουργίας συνεργείου χωρίς
κανένα πρόβλημα. Η μονάδα καθαρισμού χωρά έως 90 λίτρα υγρό καθαρισμού και είναι
εξοπλισμένη με ένα θερμαντήρα και αεριστήρα, εξασφαλίζοντας μια βέλτιστη θερμοκρασία
και επαρκή παροχή οξυγόνου για το υγρό. Επιπλέον, ενσωματώνεται ένα σύστημα φίλτρου
πολλαπλών επιπέδων στερεών ρύπων, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής για το υγρό
καθαρισμού.

BCL υγρό καθαρισμού σε 20 L δοχείο (300 100 009 4)
Σε αντίθεση με τα συμβατικά χημικά καθαριστικά εν ψυχρώ, το WABCO Bio-Circle με
ουδέτερο pH υγρό καθαρισμού αποτελείται εξ ολοκλήρου από φυσικά συστατικά, χωρίς
συμβιβασμούς στην απόδοση καθαρισμού. Οι μικροοργανισμοί που περιέχονται στο υγρό
είναι ικανά να διασπούν έως και 500 ml ελαίου στα συστατικά του (CO2 και νερό). Αυτή η
διαδικασία επιτρέπει τη μόνιμη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του ρευστού.
Περιστασιακή επαναπλήρωση απαιτείται μόνο ως αποτέλεσμα της σταδιακής απώλειας του
θερμαινόμενου ρευστού λόγω της εξάτμισης. Με βάση την εμπειρία, την επαναπλήρωση των
10 L / μήνα max. απαιτείται στην περίπτωση της εντατικής χρήσης.

CB 100 δραστικό καθαριστικό σε φιάλη 500 ml (300 100 010 4)
Το δραστικό καθαριστικό αποτελείται επίσης από εντελώς φυσικά συστατικά και είναι ιδανικό
για τη διάλυση αποξηραμένων ή στερεοποιημένων ακαθαρσιών.
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Ενώ τα συμβατικά καθαριστικά χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες υγρών
γρήγορα και η απόδοση καθαρισμού μειώνεται, το καθαριστικό της
WABCO Bio-Circle αυτο-ανανεώνεται, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερά
υψηλή απόδοση καθαρισμού.
Χάρη στην ουδετερότητά του ρΗ, το καθαριστικό είναι επίσης κατάλληλο
για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. επιφάνειες στεγανοποίησης).
Δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία του χρήστη. Αναπνευστικά
προβλήματα, συναισθήματα ζάλης και ερεθισμοί του δέρματος ανήκουν
στο παρελθόν.
Εύκολη ανακύκλωση χάρη στα εντελώς φυσικά συστατικά: Κανένα
πρόβλημα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς ή περιβαλλοντικές
ζημίες.
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Γρήγορη και εύκολη συντήρηση εκ μέρους του τελικού χρήστη.
Το υγρό καθαρισμού διατίθεται έτοιμο προς χρήση. Ως εκ τούτου, ένα συνεκτικό επίπεδο ποιότητας είναι
εγγυημένο.
Σημαντική μείωση του κόστους σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα καθαρισμού.
Δεν απαιτούνται συμβόλαια συντήρησης - πληρώνετε μόνο όταν χρησιμοποιείται το σύστημα
καθαρισμού.

Για την αρχική αγορά σας συνιστούμε να αγοράσετε ένα κιτ της WABCO Bio-Circle Starter (300 100 007 0), το
οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:




1 x WABCO Bio-Circle Compact μονάδα καθαρισμού (300 100 008 4)
5 x 20 L δοχεία υγρού καθαρισμού (300 100 009 4)
2 x 500 ml φιάλες δραστικό καθαριστικό (300 100 010 4)

Όλα τα υγρά καθαρισμού μπορούν επίσης να ληφθούν χωριστά από την WABCO.
Για να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα της WABCO, επισκεφθείτε τον κατάλογο των προϊόντων μας
INFORM (inform.wabco-auto.com) και εισάγετε τον κωδικό στο πεδίο αναζήτησης “Product Number”.
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Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον WABCO Partner συνεργάτη σας(www.wabcoauto.com/findwabco).
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