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De voordelen voor de mens en het milieu zijn o.a. 
 
• Geen vluchtige stoffen die schadelijk zijn voor milieu of mens. 
• Geen speciale voorzorgen te nemen voor opslag of transport van de  
• bio circle liquid, wat wel noodzakelijk is bij solventen. (ADR)  
• Geen brandgevaar. 
• Het reinigingsmedium is op waterbasis 
• pH-neutraal-laag risico op huidirritatie. 
• bevat geen vluchtige organische componenten, dus geen afzuiging nodig. 
• Economisch in gebruik door de optimale combinatie van techniek, 

temperatuur, chemie en natuur en filters, gaat 5 X langer mee dan solventen. 
• Frisse geur 
• Aangenaam gevoel bij het werk 
• Praktisch residuvrij 
• Bio circle liquid bevat een corrosiebeschermingsmiddel 
• Geoptimaliseerd bio-herstellend proces 
• Geen afvalstroom zoals bij solventen of koudontvetters. 
• Kan verwerkt worden via olie-vet afscheider, daardoor geen kosten zoals bij 

afvoeren van vervuilde solventen. 
• Fabrieksgarantie 1 jaar 
• Onderscheiden met innovatieprijs 2007, en industrieprijs 2008 

	  
	  



BIO CIRCLE™ LIQUID 
 
Bio Circle™ Liquid is de aller nieuwste reiniger-ontvetter voor de onderdelen reiniger    
Bio Circle™ mini & Maxi en voor de Bio Circle™ compact en de Bio Circle™ II. Het is de 
oplossing voor uw personeel en milieu. De nieuwste technologieën worden gebruikt voor 
een optimale reiniging, c.q. ontvetting van onderdelen, machines, motoren, kettingen, 
motorzagen, gereedschappen, filters etc.   
De oude onderdelen reinigers of spoelbakken (spoelbak) werken nog met brandbare 
solventen die schadelijke dampen veroorzaken die men dient af te zuigen.  
Doordat solventen brandbaar zijn, moet men altijd erg voorzichtig te werk gaan binnen 
de technische dienst of in productie processen waarbij men werkt met lasapparatuur of 
aan het slijpen is. Bio Circle™Liquid is niet brandbaar waardoor u veilig kunt werken.      
Er ontstaat geen dampvorming, dus u heeft geen afzuiging nodig. Bio Circle™Liquid is 
pH-neutraal.  

 
Vetten, olie en andere vervuiling wordt door micro-organismen op een natuurlijke manier 
afgebroken. Hierdoor gaat de tankvulling minimaal 4 X langer mee dan solventen of 
andere oplosmiddelen. 
Hierdoor ontstaat ook weer een kostenbesparing op het afvoeren, en het geeft zeker 
minder papierwerk.  
 

 
 
Bio Circle™ Liquid is dermatologisch getest, en bevat korrosie-inhibitors.  

  
 
Bio Circle™ Liquid is NSF (Nonfood Compounds Registration Program) geregistreerd en opgenomen 
in de lijst. NSF registratie-Nr: 139721  
 

                              
 


