
BIO Circle ™Liquid Heavy Duty   

       

 

• Verbeterde prestaties met reinigen en 
ontvetten. 

• Verwijdert vet en zelfs zware vervuiling 
• Dermatologisch getest. 
• Aangenaam gevoel bij de verwerking    
• Bevat corrosie-inhibitoren  
• Geoptimaliseerd afbraak van de 

natuurlijke micro-organismen *  
• Compatibel met olie-vet-afscheiders  

 

natuurlijk 
De Bio-Circle ™ profiteert van de bevoegdheden 
van de natuur. Om gebruiksvriendelijk en 
milieuvriendelijk,maar vooral zuinig onderdelen 
te reinigen-ontvetten. Bio- Circle liquid Heavy 
Duty lost zelfs zware vet en olie 
verontreinigingen op evenals verontreinigde 
deeltjes uit de delen. Het eenvoudig te reinigen 
filtersysteem scheidt grove en fijne 
verontreinigingen, en de natuurlijke micro-
organismen breken vet en de olie af, waardoor 
de optimale werking van de bio-cirle liquid 
Heavy Duty gewaarborgd is. 
    
    

 

winstgevend 
Bio-Circle ™ Liquid Heavy Duty beschikt over 
een bad leven dat tot vier keer zo lang meegaat 
in vergelijking met koud ontvetters zoals 
solventen. Zelfs met een hogere mate 
verontreiniging invoer is er constant een goed 
reiniging resultaat  bereikt. Het aanbevolen 
tweede membraan opvangfilter(art.nr.G29626) 
zorgt ervoor dat de toegenomen invoer van olie 
en vet afgebroken is. Bio-Circle ™ Liquid Heavy 
Duty betekent geen gevaar voor mens en milieu 
gekoppeld aan een hoge efficiëntie en 
kosteneffectiviteit. 
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Dermatologische enquête 
De Bio-CircleTM Liquid Heavy Duty werd door het 
Instituut Derma Consult in een cosmetisch 
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Dermatologische enquête 
De Bio-CircleTM Liquid Heavy Duty werd door het 
Instituut Derma Consult in een cosmetisch 
proces getest en geclassificeerd als ongevaarlijk. 
Download het certificaat (440 KB) 

 

 de gebruikte micro-organismen behoren tot de groep niet-pathogene bacteriën 
van de risicogroep 1 (naar richtlijn 2000/54/EG. TRBA 466). 
Risicogroep 1: stoffen waarbij het onwaarschijnlijk is dat zij bij mensen een ziekte veroorzaken. 
 

 

Verwarmde,vloeistof. 
Bio-CircleTM Vloeibare Heavy Duty Liquid oplossing is gehandhaafd op 46 º C 
(115 º F) hierdoor is er een aanzienlijke verhoging van het reinigend vermogen 
voor het verwijderen van zware olie en zelfs vet. 

 
BIO-Circle Liquid in vergelijking met solvents. 

 



    
Technische specificaties                                

 
      
Beschrijving 
Bio-CircleTM Vloeibare Heavy Duty liquid is 
een biologische reiniger voor het gebruik in 
de Bio-CircleTM onderdelen wasmachine. De 
Bio-CircleTM Vloeibare Heavy Duty liquid 
verwijdert oliën, smeermiddelen, anti-
corrosie producten, licht vetten en dergelijke 
verontreinigingen en wordt biologisch 
afgebroken door natuurlijke micro-
organismen. 
 
 
Chemische karakterisering:  
Watergedragen reinigingsmiddel. Bevat 
micro-organismen * 
 
Aanbevolen toepassing:  

• Reinigingsmiddel voor de Bio-CircleTM 
onderdelen wasmachine  

• Vul de Bio-CircleTM tank met pure 
Bio-CircleTM Vloeibare Heavy Duty 
liquid.  

• Voeg geen sterke zure of basische 
oplossingen, ontsmettingsmiddelen of 
oplosmiddelen in de Bio-CircleTM 
Vloeibare Heavy Duty liquid. 

• Bijvullen uitsluitend met originele 
Bio-CircleTM Vloeibare Heavy Duty 
Liquid 

 
Opslag:  

Tussen 2 ° C en 30 ° C in gesloten 
verpakking 1 jaar houdbaar 
 
 
Werktemperatuur:  

tot 46 ° C 

  

  

 
 
 

                                

  

Technische specificaties  
Vorm:  vloeistof 
Kleur:   kleurloos, helder 
Geur:  Specifiek 
Bioling punt:   98 ° C 
Vlampunt:  n.b. 
Dichtheid:  0,99 g / ml (20 ° C) 
pH-waarde: ca. 9 
VOS:  0% 

       
  

Al onze producten zijn uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik. Deze informatie wordt steeds zonder 
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Al onze producten zijn uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik. Deze informatie wordt steeds zonder 
enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle 
wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt ten laste van de gebruiker. 

DISC Special Chemicals v.o.f.   
Kapelhof 17    
6051 LW   Maasbracht   
The Netherlands                           
Tel.nr. 0475-464628   Fax. 0475-466560  
Email- disc@disc-chemicals.nl   
www.disc-chemicals.nl 

 

 
     
 



 

 
    

 

 

 

   

	  


