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Ontvetter :Bio-Circle Liquid ULTRA
zeer mensvriendelijke en veilige ontvetter,
die milieuvriendelijk en zeer krachtig is.
Omschrijving:
Ontvetter Bio Circle Liquid Ultra ; De waterige reiniger, ontvetter met een aangename reuk, is de aller nieuwste veilige
reiniger-ontvetter voor de onderdelen reiniger/ontvetbak, de bio-circle Maxi GT en de Bio-circle Compact GT en voor uw
automatische partswasher. Het is de veilige oplossing voor uw personeel en milieu. Deze nieuwe veilige ontvetter wordt
gebruikt voor een optimale reiniging en ontvetting van onderdelen, machines, motoren, kettingen, motor zagen,
gereedschappen, filters, kettingen, lagers, transportbanden etc.
Het is de veilige vervanger van ontvetbak systemen die nog werken met brandbare en gevaarlijke oplosmiddelen zoals,
solvents, thinner, wasbenzine, tri chloor, petroleum, brake cleaner etc. Deze systemen met oplosmiddelen moeten voorzien
zijn van afzuiging voor de schadelijke dampen die ontstaan bij het reinigen, daarnaast zijn deze producten door het lage
vlampunt ook zeer brandbaar.
Bio-circle Liquid Ultra is niet brandbaar en geeft geen giftige dampen af bij het werken met deze veilige ontvetter, zodat u ook
geen afzuiging nodig heeft. Vetten, olie, roetafzetting en andere vervuilingen worden door micro-organismen op een
natuurlijke manier afgebroken. Door deze natuurlijke constante reiniging gaat de tankvulling minimaal 4 X langer mee dan
producten zoals solvents, thinner, petroleum etc. Hierdoor ontstaat ook weer een kosten besparing op uw afvoer kosten en
geeft minder papierwerk. Met deze beste ontvetter kunt u veilig alle materialen van kunststof tot staal ontvetten en reinigen.
Deze veilige ontvetter is helemaal vrij van aromaten en niet brandbaar.
Probleem oplosser van o.a.:














Vuile vettige machines
Verse inkten en verfen
Tectyl, bitumen
Motoren
Gereedschap
Smeervetten
Smeeroliën
Vuile afzuigfilters
Vuile en vettige onderdelen
Roetaanslag
Vuile Lagers,
Vuile kettingen en transportbanden
Matrijzen

Op alle leveringen en diensten zijn onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de
KvK. te Roermond onder NR: 13038468

Kapelhof 17
6051 LW Maasbracht The
Netherlands
Tel.nr. +31(0)475-464628
Fax.nr. +31(0)475-466560
Email- disc@disc-chemicals.nl
Internet www.disc-chemicals.nl
ABN-AMRO Bank Rek.nr. 60.83.74.326
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL62ABNA0608374326
BTW.nr.: NL 8082.52.252.B.01
K.v.K.nr.: 13038466

Werkzaamheid:
Bio Circle Liquid Ultra is een ontvetter die volledig vrij is van aromaten en halogeenvrij. Het is de ideale oplossing en
vervanging van solvents, thinner, aceton wasbenzine etc. Het is voor Arbo- en veiligheid coördinators binnen bedrijven de
meest veilige ontvetter op dit moment.
De Pluspunten:


















BIO Circle Liquid Ultra is volledig vrij van gevaren symbolen conform EU-richtlijnen
BIO Circle Liquid Ultra is VOC vrij
Bio Circle Liquid Ultra heeft een zeer aangename geur. (appel)
Bio Circle Liquid Ultra is direct gebruiksklaar
Bio Circle Liquid Ultra is schuimarm en daarom ook inzetbaar in automatische wasinstallaties
Bio Circle Liquid Ultra is op waterige basis
Bio Circle Liquid Ultra is zeer economisch in gebruik
Bio Circle Liquid Ultra heeft de beste ontvettende werking en laat weinig of geen residu na
Bio Circle Liquid Ultra is veilig voor mens, milieu en veilig voor uw materialen
Bio Circle Liquid Ultra is niet brandbaar
Bio Circle Liquid Ultra veroorzaakt geen giftige dampen, dus ook geen afzuiging nodig
Bio Circle Liquid Ultra is een veilige ontvetter en vervanger van brandbare, en explosieve ontvetters
Bio Circle Liquid Ultra is voorzien van een NSF certificaat voor de Food-industrie
Bio Circle Liquid Ultra geeft geen speciale voorzorgen bij opslag
Bio Circle Liquid Ultra is vrij van gevaren symbolen bij alle transporten (luchtvracht-wegtransport-water transport)
Bio Circle Liquid Ultra bevat een corrosie beschermingsmiddel.
Bio Circle Liquid Ultra kan verwerkt worden via OBAS olie-vet afscheider
Verwerking Bio Circle Liquid Ultra
Bio Circle Liquid Ultra is gebruiksklaar, daardoor ontstaan ook geen fouten bij verdunning.
Bio Circle Liquid Ultra heeft een pH van ± 9,0.
Ontvetter Bio Circle Liquid Ultra kan gebruikt worden in zowel de Bio-Circle GT Compact en Bio-Circle GT Maxi.

Op alle leveringen en diensten zijn onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de
KvK. te Roermond onder NR: 13038468

