
De voordelen in een oogopslag
Biologische werkstukreiniging op waterbasis met  

natuurlijke micro-organismen. Olie en vet worden op  

een natuurlijke manier afgebroken. Dit resulteert in  

een lange levensduur van de vloeistof met een  

blijvend hoog reinigingsvermogen.

Een nieuwe dimensie in
werkstukreiniging

  zonder solventen, zonder koudontvetter, het reinigingsmedium is op waterbasis 
- geen brandgevaar

  geen gevaarlijke stoffen: geen speciale voorzorgen te nemen, noch voor opslag, 
noch voor ’t verhandelen, noch voor transport

  pH-neutraal - laag risico op huidirritatie

  bevat geen vluchtige organische componenten (VOC)

  economisch, excellent reinigingsresultaat door de optimale combinatie van  
mechaniek, temperatuur, chemie en natuur

  groot nuttig werkoppervlak (880 x 580 mm) met hoge draagkracht (tot 250 kg)

Bio-Circle L

• uitstekend reinigingsvermogen

• frisse geur

• praktisch residuvrij

• bevat een corrosiebeschermingsmiddel

• geoptimaliseerd bio-herstellend proces

BiO-CirCLE

G40026.03 Bio-Circle

BiO-CirCLE L

A02026 Bio-Circle L vat 20 l
A20026 Bio-Circle L vat 200 l

960 mm

L 930 x B 545 x H 250 mm

220 kg

41 °C

700 W

tijdens opwarmen

40 watt

100 liter

PE LD

60 kg

230 V, 50 Hz

Werkhoogte

Werkoppervlak

Draagkracht

Temperatuur

Verwarming

Pomp

inhoud

Materiaal

Gewicht (leeg)

Voedingsspanning

Technische gegevens
Type Bio-Circle Maxi
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Eenvoudig natuurlijk …
De Bio-Circle gebruikt de kracht van de natuur voor een gebruiks-, milieuvriendelijke en zuinige werkstuk-

reiniging. Het reinigingsmedium Bio-Circle L verwijdert smeerolie, snijolie, lichte vetten en andere 

verontreinigingen van uw werkstukken. Het eenvoudig te reinigen filtersysteem scheidt grote en fijne 

vervuiling; de natuurlijke micro-organismen breken het vet en de olie biologisch af en bestendigen zo 

het reinigend vermogen.

Techniek
De stabiele en robuuste werkstukreiniger is gemaakt van kunststof en corrodeert niet. 

Het reinigings medium Bio-Circle L wordt verwarmd en blijft constant op 41°C. Door 

de ingebouwde zuurstofpomp krijgen de micro-organismen in de vloeistof de levens-

noodzakelijke zuurstof voor de afbraak van olie toegediend. De Bio-Circle vloeistof bevat  

ook voedingsstoffen die de micro-organismen actief houden gedurende hun hele  

levens duur. Voor onderhoudswerkzaamheden kan de wastafel gemakkelijk aan de zijkant 

geopend worden. 

rentabiliteit
De Bio-Circle heeft t.o.v. koudontvetters het voordeel dat men het product 

tot 4x langer kan gebruiken. Ook bij een verhoogde toevoer van ver ontreiniging 

wordt een even goed resultaat bereikt. Bio-Circle combineert ‘goed voor mens 

en milieu’ met hoog rendement en is zuinig.

Organisch, niet polair (vet en olie)
Anorganisch, polair (zouten)
Anorganisch, niet polair (spanen, stof)

Roestvaststaal
Staal
Aluminium
Non-ferro metalen

Verzadiging van de reinigings-
vloeistof
Afnemend reinigingsvermogen
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