Alternativa segura e eficiente
aos solventes tóxicos e perigosos
utilizados na limpeza de peças
A BIO-CIRCLE é considerado como um EPC (Equipamento
de Proteção Coletiva) que comprova a melhoria na saúde,
segurança e meio ambiente em seu local de trabalho.
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COMPACT
Tamanho compacto para as
operações de limpeza mais difíceis
A BIO-CIRCLE COMPACT é o sistema de limpeza ideal para departamentos de manutenção, reparo e
operações (MRO) e para oficinas em geral. Uma poderosa ferramenta para qualquer tipo de indústria.
DIMENSÕES
LxCXA

CAPACIDADE
MÁXIMA DO TANQUE

CAPACIDADE
DE CARGA

90 cm x 60 cm x 112 cm

100 L

100 Kg

CÓDIGO

55-D 330

MAXI

Máquina maior e robusta para limpeza
de peças mais pesadas
A BIO-CIRCLE MAXI é perfeita para operações que utilizam peças maiores.
Foi projetada para o setor automotivo, de mineração, marinas e indústrias em geral.
DIMENSÕES
LxCXA

97 cm x 69 cm x 110 cm

CAPACIDADE
MÁXIMA DO TANQUE

CAPACIDADE
DE CARGA

CÓDIGO

140 L

220 Kg

55-D 630

www.biocircle.com

O que é o BIO-CIRCLE L?
BIO-CIRCLE L é o agente de limpeza do sistema
BIO-CIRCLE, que combina a mais avançada tecnologia
de desengraxante e biorremediação em uma única
solução.Possui as seguintes características:
Pode ser utilizado em diversos tipos de superfícies:
plástico, alumínio e outras superfícies sensíveis a
reações com agentes de limpeza agressivos.
Possui em sua formulação inibidores de corrosão
previnem a oxidação.
Seguro, não perigoso e biodegradável.

Nature Boost é uma nova tecnologia desenvolvida a
partir de extratos naturais utilizada pela BIO-CIRCLE
Soluções Ambientais.
Nature Boost funciona como um poderoso desengraxante
e tem características únicas: não é classificado como
perigoso, não inflamável, biodegradável, livre de VOC´s
e não corrosivo.
É a solução ideal para substituição de solventes à
base de petróleo, D-limoneno e outros desengraxantes
cáusticos e perigosos.

O que é o BIO-CIRCLE ULTRA?

Embalagem: 20L

O BIO-CIRCLE ULTRA foi especialmente projetado para
remoção de óleos e graxas mais resistentes. Produzido a partir
de microrganismos não patogênicos, o BIO-CIRCLE ULTRA
remove petróleo, betume, graxa, óleo pesado, contaminantes
carbonizados e muito mais. Reduza o impacto ambiental sem
sacrificar sua produtividade com BIO-CIRCLE ULTRA.
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Além disso, o BIO-CIRCLE L mantém seu poder de
limpeza ao longo do tempo, ao contrário de outros
produtos. Este sistema elimina a necessidade
de trocas frequentes, o descarte de resíduos e os
problemas associados ao manuseio de produtos
tóxicos e perigosos. É necessário apenas completar
nível do líquido periodicamente afim de compensar a
evaporação e o arraste natural do processo de limpeza.

Desempenho de Limpeza (%)
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Embalagem: 20L
Código: 55-A 107

Aumente a segurança dos seus funcionários, reduzindo o
impacto ambiental com os Sistemas de Limpeza de Peças
BIO-CIRCLE e BIO-CIRCLE ULTRA.

Economize tempo e dinheiro com o
BIO-CIRCLE CARE SERVICE!
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SOLVENTES

O BIO-CIRCLE CARE SERVICE é uma solução segura e completa:

A eficácia de limpeza dos solventes é reduzida com
o passar do tempo devido à saturação do produto,
enquanto o BIO-CIRCLE L continua limpando!

Você limpa suas peças de maneira eficaz, segura e
ecologicamente correta.
Nós cuidamos da limpeza e da manutenção da sua máquina
BIO-CIRCLE.

(11) 3783-9500 www.walter.com

