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WABCO BIO-CIRCLE
De reiniging van voertuigonderdelen en gereedschap is een
elementair onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden in de
werkplaats. Traditionele reinigingsmethodes op basis van
chemische producten zorgen bij veel bedrijven voor uitdagingen bij
de afvoer en bij de bescherming van de gezondheid van de
medewerkers. Met de WABCO Bio-Circle brengt WABCO nu een
goedkoop reinigingssysteem op de markt, dat u de mogelijkheid
biedt, om bij een topreinigingsvermogen ook de gezondheid van uw
medewerkers te beschermen en het milieu te sparen.

COMPONENTEN
Reinigingssysteem WABCO Bio-Circle

WABCO Bio-Circle Compact
(300 100 008 4)
Een compacte reinigingseenheid van robuust en sterk kunststof, die probleemloos bestand is
tegen de belasting van dagelijks gebruik in de werkplaats. De reinigingseenheid heeft een
capaciteit van maximaal 90 liter reinigingsvloeistof en is uitgerust met een verwarmings- en
bubble-systeem, dat waarborgt, dat de vloeistof de optimale temperatuur heeft en van
voldoende zuurstof wordt voorzien. Bovendien is er een meertrapsfiltersysteem geïntegreerd
voor vaste verontreinigingen, dat een lange levensduur van de reinigingsvloeistof garandeert.

Reinigingsvloeistof BCL in de 20 l-jerrycan (300 100 009 4)
De pH-neutrale reinigingsvloeistof van de WABCO Bio-Circle bestaat in tegenstelling tot
conventionele chemische koude reinigingsmiddelen uitsluitend uit natuurlijke bestanddelen
zonder daarbij concessies te doen aan het reinigingsvermogen. De micro-organismen, die
zich in de vloeistof bevinden, zijn in staat, om per dag tot 500 ml olie te ontleden in zijn
bestanddelen (CO2 en water). Dit proces zorgt ervoor, dat de vloeistof permanent opnieuw
kan worden gebruikt. Af en toe bijvullen is alleen nodig door het langzame verlies van de
verwarmde vloeistof door verdamping. De ervaring heeft geleerd, dat bij intensief gebruik
10 l per maand moet worden bijgevuld.

Intensief reinigingsmiddel CB 100 in de 500 ml fles (300 100 010 4)
Het intensieve reinigingsmiddel bestaat eveneens uit zuiver natuurlijke bestanddelen en is
uitstekend geschikt voor het losweken van ingedroogde en verharde verontreinigingen.
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VOORDELEN








Terwijl bij conventionele reinigingsmiddelen snel een verzadiging van de
vloeistof ontstaat en het reinigingsvermogen afneemt, regenereert het
reinigingsmiddel van de WABCO Bio-Circle zichzelf en garandeert zo een
constant hoog reinigingsvermogen.
Dankzij de pH-neutraliteit is het reinigingsmiddel ook geschikt voor de
toepassing op gevoelige oppervlakken (bv. afdichtingsoppervlakken).
Geen gevaren voor de gezondheid van de gebruiker.
Ademhalingsproblemen, duizeligheid of huidirritaties behoren tot het
verleden.
Eenvoudige recycling dankzij compleet natuurlijke bestanddelen: Geen
ergernis met milieuvoorschriften of milieuschade.
Eenvoudig en snel onderhoud door de eindgebruiker
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De reinigingsvloeistof wordt gebruiksklaar geleverd. Daardoor is een constant gelijkblijvende kwaliteit
gegarandeerd
Duidelijke kostenbesparing in vergelijking met traditionele reinigingssystemen
Geen enkel onderhoudscontract nodig: U betaalt alleen, als het reinigingssysteem wordt gebruikt.

Als u de eerste keer overgaat tot aanschaffing, adviseren we de koop van een WABCO Bio-Circle starter kit
(300 100 007 0) met de volgende bestanddelen:




1× WABCO Bio-Circle Compact reinigingsinrichting (300 100 008 4)
5× 20 l jerrycans reinigingsvloeistof (300 100 009 4)
2× 500 ml flessen intensief reinigingsmiddel (300 100 010 4)

Alle reinigingsvloeistoffen zijn ook los bij WABCO verkrijgbaar.
Informatie over WABCO-producten vindt u in onze productcatalogus INFORM (inform.wabco-auto.com), als u
het productnummer in het zoekveld "Productnummer" invoert.
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Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw WABCO-partner (www.wabco-auto.com/findwabco).
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