Uma nova onda ecológica na sua
oficina
SAÚDE DE OPERADORES
Ambiente
economia
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UMA FONTE BIOLÓGICA DE DESENGORDURAMENTO DE NOVA GERAÇÃO
Limpa as suas peças sem uso de solventes, respeitando o operador e o ambiente.
A Fonte Biológica trabalha com o principio de regeneração natural que usa microorganismos para
transformar simplesmente os contaminadores em fonte de alimento e de energia. Este processo assegura
um efetivo e económico desengorduramento das peças.

DESEMPENHO

A I NOVAÇ ÃO NO S E R V I ÇO
D O AMBI E NTE
FUNCIONAMENTO
1 FONTE BIOLÓGICA BIOLAV

Fonte regulada a 38ºC que dispõe de vários sistemas de
limpeza (pincel, imersão), dotada de um filtro de aço inox e
de oxigenação.

2 BLUELIQUID

ERGONOMIAS PERFEITAS

Desenhado num único bloco, a sua ergonomia
é perfeitamente pensada para o conforto do operador

OXIGENAÇÃO

IMERSÃO

• A oxigenação do banho permite um
biodegradação acelerada.
• A adição de uma pastilha (4 - 6 sem.) na
solução, permite renovar a população de
microorganismos.

• Caixa da Imersão 13L
• Banca de lavagem com ângulos redondos
para evitar depósito de sujidades.

Solução de limpeza para Fonte Biológica
Solução aquosa à base de tensioactivos específicos, não
tóxica e incombustível.

PAINEL DE CONTROLE
ERGONÔMICO
• Fácil de usar, um único interruptor
• Modo
(impulsiona a limpeza).
• Modo
(economia de energia).
• Visualizador digital (temperatura,
informação, diagnóstico)

3 BLUE TABLET

Concentrado de microorganismos para fonte biológica
Concentrado
de
microorganismos
que
purificam
continuamente o banho de limpeza.

INTERESSES
SAÚDE DOS OPERADORES
Ótimas condições de higiene e segurança
Sem solventes, sem etiquetas, incombustível
DESEMPENHO
Qualidade de acabamento superior ao solvente e ao
detergente
Qualidade constante de limpeza graças à
bioremediação. Limpeza eficaz em todos os tipos de
sujidade .
ECONOMIA
Orçamento de controle de consumo
Microorganismos regeneram a solução contínuamente.
Não é necessária nenhuma drenagem frequente
do banho. Minimiza as despesas de destruição de
desperdício
AMBIENTE
Contribuição para a proteção ambiental
Diminuição do COV (sem solvente). Minimiza
desperdícios comparado com o solvente ou o
detergente.
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MADE IN
EUROPE

SEM SOLVENTE

PORTA-FERRAMENTAS
TROCAVEL
• Para facilitar a limpeza, o pincel é
equipado com um porta-ferramentas.

SISTEMA DE DRENO
• Visualização do nível de líquido
• Volume: 60 litros de produto.

Desempenho de limpeza

Manutenção e desperdício minimo

