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OVER BIO-CIRCLE
Bio-Circle gebruikt al +30 jaar een combinatie van 
biotechnologie, innovatieve producten en service op maat om de 
manier waarop onze klanten reinigen te verbeteren.

MISSIE
Bio-Circle helpt industriële bedrijven en hun arbeiders om 
op een duurzame manier veilig en gezond te kunnen werken 
zonder in te boeten aan efficiëntie. We doen dit door in te 
spelen op de noden van de markt met de meest innovatieve en 
ecologische producten.

VISIE
Het is onze visie om met onze innovatieve producten, expertise 
en gratis demonstraties de Vlaamse industrie bij te staan in het 
optimaliseren en verduurzamen van het ontvettingsproces.

CONTACT
Aarzel niet ons te contacteren indien u interesse in onze 
producten, vragen of opmerkingen heeft.

ALLE INFO
Bio-Circle bv is een dochteronderneming van Bio-Circle Surface 
Technology GmbH, onze Duitse leverancier. Wij zijn verantwoordelijk 
voor de verkoop en het onderhoud van Bio-Circle producten in België.

Bio-Circle bv
Groeneweg 17
9320 Aalst
BE 0779 437 263 
www.bio-circle.be 
BE80 0019 2239 2577

053 51 09 59

info@bio-circle.be
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DE VOORDELEN

VEILIG
Creëer een veilige werkplek en ga van dit:

EFFICIËNT
Bespaar werkuren met een reinigingsproces op maat, 
opgebouwd uit de juiste combinatie van sprays, dompelbaden, 
schuimsproeiers, reinigingsplatformen, automatische en 
manuele reinigingsmachines.

KOSTENBESPAREND
Onze reinigingsvloeistoffen zijn ontworpen om een zo lang 
mogelijke levensduur te hebben. Door innovatieve technieken 
in de biotechnologie verzadigen onze ontvetters niet wanneer 
ze in contact komen met vervuilingen zoals olie en vet. Deze 
lange levensduur zorgt bij onze klanten voor een enorme 
kostenbesparing.

Naar dit:

VOS
VRIJ



4

P. 6

Ontvetterbakken

INHOUDSTAFEL
ONTDEK DE VELE TOEPASSINGEN VAN BIO-CIRCLE PRODUCTEN

P. 10

Ontvetters voor gebruik 
in ontvetterbakken

P. 12

Reinigen op hogedruk

P. 14

Automatisch reinigen

P. 16

2-in-1 manueel en 
automatisch reinigen

P. 18

Ontvetters voor 
hogedrukreiniging
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Verfpistolen reinigen

P. 24

Reinigingsplatformen
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Schuimsproeiers
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Multifunctionele 
ontvetter
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Residuloos reinigen

P. 34

Allesreinigers

P. 36

Ontroesten en roest 
voorkomen

P. 40

Handzeep

P. 42

Inox reinigen

P. 44

Kruipolie

P. 46

Vloerreiniger

P. 48

Lijnverwijderaar

P. 50

Reinigen tegen 
virussen

P. 52

Diverse 
reinigingsvloeistoffen
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ONTVETTERBAKKEN
VOOR EEN VEILIGE EN DUURZAME REINIGING VAN VERVUILDE ONDERDELEN

• Eenvoudige bediening
• Aangename werkhoogte
• Goede spatbescherming
• 5-staps filtersysteem
• Met doorstroomborstel voor eenvoudige reiniging
• Verwarmingselement houdt vloeistof warm voor een optimale 

reinigingskracht

GT COMPACT/MAXI + L ULTRA
Bio-Circle L Ultra is speciaal ontwikkeld voor gebruik in 
ontvetterbakken. Micro-organismen in de vloeistof verwerken 
olie en vet op natuurlijk wijze waardoor de vloeistof geen 
reinigingskracht verliest en zeer lang meegaat.

pg. 9 of bio-circle.be/l-ultra

Bio-Circle GT ontvetterbakken maken het met hun doorstroomborstels makkelijk om 
onderdelen die vervuild zijn met olie, vet en hardnekkig vuil manueel te reinigen.

Voordelen
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Bio-Circle GT Maxi
Ontvetterbak met grotere draagkracht, 
geschikt voor het reinigen van onderdelen 
tot 250 kg.
bio-circle.be/gt-maxi

Bio-Circle GT Compact
Compacte ontvetterbak, ideaal voor het 
reinigen van kleine onderdelen die vervuild 
zijn met olie, vet en hardnekkig vuil.
bio-circle.be/gt-compact

Specificaties

Werkoppervlak 700 x 480 mm

Draagkracht 100 kg

Werkhoogte 970 / 800 mm

Vloeistofpomp 40 W

Inhoud 90L

Materiaal LDPE

Verwarming 650 W

Temperatuur 15 - 45 °C

Eigen gewicht 45 kg

Stroomvoorziening 230 V, 50 Hz

Bestelnummer G50030

Specificaties

Werkoppervlak 810 x 520 mm

Draagkracht 250 kg

Werkhoogte 1030 / 860 mm

Vloeistofpomp 40 W

Inhoud 100 L

Materiaal LDPE

Verwarming 650 W

Temperatuur 15 - 45 °C

Eigen gewicht 60 kg

Stroomvoorziening 230 V, 50 Hz

Bestelnummer G60030

Gratis Demonstratie

• We komen met onze producten ter plaatse
• We testen onze producten op de verontreinigde onderdelen in uw bedrijf
• Samen analyseren we uw huidig reinigingsproces
• U krijgt advies over hoe u uw reiniginsproces kan verduurzamen

Een Bio-Circle adviseur komt graag bij u langs om onze producten te demonstreren en onze 
vloeistoffen te onderwerpen aan het type vervuiling in uw bedrijf.
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Wielenset
Wielenset voor GT Compact en GT Maxi. 

Specificaties

Bestelnummer GT Maxi G60427

Bestelnummer GT Compact G50427

Deksel
Deksel voor GT Compact en GT Maxi.

Specificaties

Bestelnummer GT Maxi G60330

Bestelnummer GT Compact G50327

Inox Grid
Inox grid voor GT Compact en GT Maxi. 
Beschermt het werkoppervlak tegen 
scherpe randen.

Specificaties

Bestelnummer GT Maxi G60230

Bestelnummer GT Compact G50326

Doorstroomborstels
Doorstroomborstels voor de Bio-Circle GT 
ontvetterbakken. 

Specificaties

Doorstroomborstel G20726

Doorstroomborstel met 
middelharde haren

G20729

Doorstroomborstel met hoek G28526

Brede doorstroomborstel G20727

Doorstroomborstel met  
zachte haren

G27326
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Bio-Circle GT Maxi 1000 
Ontvetterbak met groot inox 
werkoppervlak en draagkracht tot 1000 
kg, geschikt voor het reinigen van grote 
onderdelen 

bio-circle.be/gt-maxi-1000

Bio-Circle GT Maxi 250 
Ontvetterbak met groot inox 
werkoppervlak en draagkracht tot 250kg, 
geschikt voor het reinigen van grote 
onderdelen 
bio-circle.be/gt-maxi-250

Specificaties

Werkoppervlak 1504 x 1004 mm

Draagkracht 250 kg

Werkhoogte 1030 / 860 mm

Vloeistofpomp 40 W

Inhoud 100 L

Materiaal LDPE en inox

Verwarming 650 W

Temperatuur 15 - 45 °C

Stroomvoorziening 230 V, 50 Hz

Bestelnummer G60030-18-01

Specificaties

Werkoppervlak 1504 x 1004 mm

Draagkracht 1000 kg

Werkhoogte 1030 / 860 mm

Vloeistofpomp 40 W

Inhoud 100 L

Materiaal LDPE en inox

Verwarming 650 W

Temperatuur 15 - 45 °C

Stroomvoorziening 230 V, 50 Hz

Bestelnummer G60030-19-01
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ONTVETTERS VOOR GEBRUIK IN 
ONTVETTERBAKKEN
VERVANG UW GEVAARLIJKE SOLVENTEN DOOR BIOLOGISCHE ONTVETTERS OP WATERBASIS

• Niet gevaarlijk voor gebruikers en het milieu 
• VOS-vrij
• NSF gecertificeerd 
• Geen label onder de CLP-wetgeving 

Voordelen
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BIO-CIRCLE L LIQUID

bio-circle.be/l-liquid

Specificaties

BIO-CIRCLE L ULTRA
Ontvetter met micro-organismen 
die olie en vet op natuurlijke wijze 
verwerken zodat de vloeistof over 
een continue reinigingskracht 
beschikt.

Bio-Circle L Ultra is een 
verbeterde versie van L 
Liquid. Deze krachtige 
reinigingsvloeistof verwijdert 
de zwaarste verontreiniging. 
De micro-organismen in de 
vloeistof verwerken olie en vet 
op natuurlijk wijze waardoor de 
vloeistof geen reinigingskracht 
verliest en zeer lang meegaat.

Krachtige ontvetter op waterbasis 
die ook bij koud gebruik makkelijk 
olie, vet, roet en andere 
verontreinigingen verwijdert. 
In gebruik met een wastafel 
drijven verontreinigingen boven 
waardoor de vloeistof lang haar 
reinigingskracht behoudt. 

bio-circle.be/l-ultra

Specificaties

BIO-CIRCLE CB100

bio-circle.be/cb100

Specificaties
VOS inhoud VOS-vrij

Gebruik In een wastafel

CLP Label Labelvrij

Basis Op waterbasis

NSF Ja

20 L A02026

200 L A20026

1000 L A10026

VOS inhoud VOS-vrij

Gebruik In een wastafel

CLP Label Labelvrij

Basis Op waterbasis

NSF Ja

20 L A02072

200 L A20072

1000 L A10072

VOS inhoud VOS-vrij

Gebruik In een wastafel, 
in schuimspuiter, 
als spray of als 
dompelbad

CLP Label Labelvrij

Basis Op waterbasis

NSF Ja

500 ml A50025

20 L A02025

200 L A20025

1000 L A10025
Gratis Demonstratie

• We komen met onze producten ter plaatse
• We testen onze producten op de verontreinigde onderdelen in uw bedrijf
• Samen analyseren we uw huidig reinigingsproces
• U krijgt advies over hoe u uw reiniginsproces kan verduurzamen

Een Bio-Circle adviseur komt graag bij u langs om onze producten te demonstreren en onze 
vloeistoffen te onderwerpen aan het type vervuiling in uw bedrijf.
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REINIGEN OP HOGEDRUK
MANUEEL ONDERDELEN REINIGEN OP HOGEDRUK IN EEN 
AFGESLOTEN WASKAMER

• Eenvoudige bediening
• Aangename werkhoogte
• Volledige spatbescherming
• Vloeistofdruk tot 80 bar
• Verwarmingselement houdt vloeistof warm voor een optimale 

reinigingskracht

VIGO + L EVO
Bio-Circle L Evo is ideaal voor 
gebruik in machines zoals de 
Bio-Circle HP Vigo.

pg. 19 of bio-circle.be/l-evo

Voordelen



13

BIO-CIRCLE HP VIGO
Met de Bio-Circle HP Vigo is het mogelijk om onderdelen met complexe 
geometrieën efficiënt te reinigen. In combinatie met Bio-Circle L Evo reinigt de 
Bio-Circle HP Vigo de zwaarste verontreinigingen. Een ingebouwd luchtpistool 
maakt het makkelijk om gereinigde onderdelen te drogen.

bio-circle.be/hp-vigo

Dimensies 1407 x 1204 x 1670 mm

Werkoppervlak 1200 x 800 x 450 mm

Invoerhoogte 970 mm

Werkhoogte 970 / 800 mm

Pomp 1,6 kW, 12,5 L/min

Druk 0 tot 80 bar

Temperatuur 0 tot 60 °C

Geluidsniveau < 70 dB

Inhoud 90 L

Draagkracht 70 kg

Eigen gewicht 129 kg

Persluchttoevoer 6 bar max.

Luchtverbruik 0,06 m³/h max.

Voltage 230 V

Frequentie 50 Hz

Uitvoer 4,5 kW

Bestelnummer G30027

Specificaties

13
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AUTOMATISCH REINIGEN
ONDERDELEN VERVUILD MET OLIE, VET EN HARDNEKKIG VUIL 
VOLLEDIG AUTOMATISCH REINIGEN

Voordelen

• Volledig automatische reiniging
• Makkelijk en veilig in gebruik
• Reinigt in combinatie met Bio-Circle L Evo de zwaarst 

verontreinigde onderdelen
• Gemaakt van roestvrij staal

HTW II + L EVO
Bio-Circle L Evo is ideaal voor 
gebruik in machines zoals de 
Bio-Circle HTW II.

pg. 19 of bio-circle.be/l-evo
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BIO-CIRCLE HTW II
De roterende mand en hogedrukstralen in de Bio-Circle HTW zorgen in combinatie 
met Bio-Circle L Evo voor een optimale en zorgeloze reiniging.

bio-circle.be/htw

Specificaties HTW II 800 HTW II 1000 HTW II 1200
Diameter 
reinigingsmand

775 mm 975 mm 1175 mm

Breedte 1121 mm 1375 mm 1605 mm

Diepte 1075 mm 1195 mm 1470 mm

Hoogte 1361 / 1766 mm 1524 / 2005 mm 1580 / 2300 mm

Inwendige hoogte 400 mm 450 mm 650 mm

Draagkracht 150 kg 250 kg 350 kg

Verwarming 4,5 kW 5 kW 9 kW

Tankinhoud 160 L 300 L 485 L

Vloeistofdruk 4 bar 4 bar 4 bar

Materiaal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal

Bestelnummer G12630-B G12640-B G12650-B

15
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2-IN-1 MANUEEL EN 
AUTOMATISCH REINIGEN
2 IN 1 COMBINATIE VAN DE PRECISIE VAN HANDMATIG REINIGEN 
EN DE EFFICIËNTIE VAN AUTOMATISCH REINIGEN

• 2 in 1 combinatie van automatische en manuele reiniging
• Reinigt in combinatie met Bio-Circle L Evo de zwaarst 

verontreinigde onderdelen
• Gemaakt van roestvrij staal

Turbo + L EVO
Bio-Circle L Evo is ideaal voor 
gebruik in machines zoals de 
Bio-Circle Turbo.

pg. 19 of bio-circle.be/l-evo

Voordelen
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BIO-CIRCLE TURBO
De Bio-Circle Turbo combineert de precisie van handmatig reinigen en de 
efficiëntie van automatisch reinigen. Onderdelen kunnen volledig automatisch 
voorgereinigd worden en indien nodig kunnen moeilijk bereikbare plaatsen 
gereinigd worden met een doorstroomborstel op hogedruk.

bio-circle.be/turbo

Specificaties Turbo 800 Turbo 1000 Turbo 1200
Totale oppervlakte 1060 x 1140 mm 1330 x 1240 mm 1563 x 1510 mm

Hoogte 1560 / 1965 mm 1580 / 2200 mm 1734 / 2380 mm

Diameter 
reinigingsmand

775 mm 975 mm 1175 mm

Inwendige hoogte 450 mm 450 mm 630 mm

Draagkracht 150 kg 350 kg 350 kg

Eigen gewicht 350 kg 370 kg 420 kg

Verwarming 4,5 kW 6 kW 6 kW

Elektriciteitstoevoer 
en frequentie

400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz

Tankinhoud 160 L 275 L 380 L

Toevoer perslucht 6 bar max. 6 bar max. 6 bar max.

Bestelnummer G40027 G42027 G43027

17
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ONTVETTERS VOOR 
HOGEDRUKREINIGING 
LAAG SCHUIMENDE REINIGERS VOOR GEBRUIK IN 
REINIGINGSMACHINES OP HOGEDRUK



19

ALUSTAR 500
Alustar 500 is een laagschuimende vloeistof 
voor gebruik in reinigingsmachines op 
hogedruk. De reinigingsvloeistof verwijdert de 
meest extreme vervuilingen zoals ingebrande 
oliën en vetten. Tast gevoelige oppervlakken 
zoals aluminium, messing en koper niet aan. 
pH-neutraal en residu-arm. Bovendien is de 
vloeistof VOS-vrij en is ze label-vrij onder de 
CLP-wetgeving als ze verdund wordt met 30% 
water.
bio-circle.be/alustar-500

BIO-CIRCLE L EVO
Bio-Circle L Evo is een ontvetter op 
waterbasis voor gebruik in machines op hoge 
druk. De vloeistof bevat micro-organismen 
die olie en vet op natuurlijke wijze verwerken 
waardoor de vloeistof geen reinigingskracht 
verliest en zeer lang meegaat.

Specificaties

Levensduur Zeer lang omdat olie en 
vet boven drijven

VOS-gehalte VOS-vrij

Materialen aluminium, metaal, non-
ferrometalen, staal/
roestvrij staal

pH pH-neutraal

Basis op waterbasis

Voor gebruik in automatische 
reinigingsmachines, 
reinigingsmachines op 
hogedruk, wastafels

Klaar voor gebruik Verdunbaar met water
tot 1:19

Temperatuur Optimale reinigingskracht 
bij 50°C

bio-circle.be/l-evo

Levensduur Zeer lang omdat
micro-organismen in de 
vloeistof olie en vet 
verwerken

Materialen Plastic, staal, roestvrij 
staal, gelakte 
oppervlakken, ...

VOS inhoud VOS-vrij

Gebruik automatische
reinigingsmachines, 
reinigingsmachines 
op hogedruk, wastafels

Basis Op waterbasis

NSF gecertificeerd Ja

Temperatuur Optimale 
reinigingskracht bij 50°C

Specificaties



20

VERFPISTOLEN REINIGEN
PROLAQ REINIGINGSVLOEISTOFFEN CREËREN EEN AANGENAME 
EN VEILIGE WERKPLEK VOOR UW WERKNEMERS. 

• Verfverwijderaar voor verf op zowel solvent- als waterbasis
• Reinigt al uw verfgereedschap zoals spuitpistolen, verfborstels, 

slangen, pompen, ...
• Geen label onder de CLP-wetgeving
• Sneldrogend
• Laat vrijwel geen residu na
• Uitstekende levensduur in combinatie met PROLAQ machines

Voordelen
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PROLAQ L 400
PROLAQ L 400 is een verf- en vernisverwijderaar voor het reinigen van 
spuitpistolen die vervuild zijn met verf op solvent- en waterbasis.

bio-circle.be/prolaq-l-400

CLP-label Labelvrij

Materialen Aluminium, staal, roestvrij staal, non-ferro metalen, 
verzinkte oppervlakken

Materialen na test Plastiek, rubber

Specificaties

21



22

PROLAQ
VOOR HET REINIGEN VAN SPUITPISTOLEN, VERFBORSTELS EN ANDERE 
VERFGERELATEERDE VERVUILINGEN.

PROLAQ FAMILY 
Gebruik PROLAQ machines 
in combinatie met PROLAQ 
vloeistoffen voor een veilige 
reiniging van verfgerelateerde 
vervuilingen

• Niet ontvlambaar
• Niet irriterend
• Niet schadelijk voor de 

gezondheid
• Luchtdruk aangedreven voor 

gebruik in explosiegevoelige 
werkomgevingen
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PROLAQ AUTO
De PROLAQ Auto combineert de precisie 
van handmatig reinigen en de efficiëntie 
van automatisch reinigen. Het 3 staps-
filtersysteem garandeert een lange 
levensduur van de reinigingsvloeistof. De 
PROLAQ Auto werkt op luchtdruk en is dus 
ideaal voor gebruik in explosiegevoelige 
omgevingen.

bio-circle.be/prolaq-auto

PROLAQ COMPACT
De PROLAQ Compact werkt op luchtdruk, 
ideaal voor gebruik in explosiegevoelige 
omgevingen. Het 3 staps-filtersysteem 
garandeert een lange levensduur van 
de reinigingsvloeistof. Een ingebouwd 
luchtpistool zorgt ervoor dat u gereinigde 
onderdelen makkelijk kan drogen. Dankzij 
de 4 zwenkwielen is de PROLAQ Compact 
een mobiele reinigingsoplossing.

bio-circle.be/prolaq-compact

Specificaties

Werkoppervlak 740 x 460 mm

Draagkracht 100 kg

Werkhoogte 970 / 800 mm

Luchtdruk 6 bar max.

Inhoud 60 L

Materiaal LDPE

Eigen gewicht 62 kg

Bestelnummer G90010

Specificaties

Dimensies 857 x 508 x 1554 mm

Luchtdruk min. 5 bar

Inhoud 60 L

Luchtverbruik pomp 58 L / min

Uitvoer pomp 12 L / min

Pomp Dubbel PTFE 
membraan

Automatische 
reinigingstank

14 stralen, reinigt 2 
spuitpistolen

Geluidsniveau < 70 dB

Bestelnummer G90055
GRATIS DEMONSTRATIE
Een BIO-CIRCLE adviseur komt graag bij u langs om onze producten te demonstreren en onze 
vloeistoffen te onderwerpen aan uw soort van vervuiling.
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REINIGINGSPLATFORMEN
VOOR HET REINIGEN VAN GROTE ONDERDELEN

Voordelen
• Reinigingsvloeistof wordt opgeslagen in de opvangbak
• Doorstroomborstel zorgt voor een efficiënte reiniging
• Makkelijk in gebruik door besturing via voetpedaal

CLEANBOX MAX 1
De Cleanbox Max 1 maakt het met zijn groot 
oppervlak en doorstroomborstel makkelijk 
om grote onderdelen te reinigen die vervuild 
zijn met olie, vet en hardnekkig vuil. De tank 
is gevuld met reinigingsvloeistof en de pomp 
wordt bestuurd door een voetpedaal die de 
vloeistof door de doorstroomborstel pompt.

bio-circle.be/cleanbox-max-1

Specificaties

Draagkracht 1000 kg

Breedte 1420 mm

Lengte 1420 mm

Hoogte 520 mm
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CLEANBOX MAX 2
De Cleanbox Max 2 is dubbel zo lang als de 
Clean Box Max 1. Ideaal voor het reinigen 
van nog grotere onderdelen
bio-circle.be/cleanbox-max-2

Specificaties

Draagkracht 1000 kg

Lengte 1420 mm

Breedte 2400 mm

Hoogte 740 mm

CLEANBOX FLEX
De Cleanbox Flex is een modulair systeem.
Door meerdere modules te combineren kan 
een oppervlak op maat worden gebouwd.
bio-circle.be/cleanbox-flex

Specificaties

Draagkracht 1000 kg

Lengte 1420 mm

Breedte 2400 mm

Hoogte 740 mm

CLEANBOX  + CB 100
Bio-Circle CB 100 ideaal voor 
gebruik in machines zoals de 
Bio-Circle Cleanbox max

pg. 28 of bio-circle.be/cb100
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SCHUIMSPROEIERS
VLOEISTOF OMZETTEN IN SCHUIM VOOR EEN NOG BETERE REINIGING

FOAM SPRAYER MANUAL
De Foam Sprayer Manual zet vloeistof om 
in schuim. Door met schuim te reinigen 
verwijder je met de juiste reinigingsvloeistof 
de meest hardnekkige vervuilingen, zelfs op 
verticale oppervlakken. Met de handmatige 
pomp regel je zelf de druk in de Foam 
Sprayer.
bio-circle.be/foam-sprayer-manual

Specificaties

Inhoud 1,5 l

RVS FOAM SPRAYER
De roestvrijstalen schuimsproeier met 
persluchtaansluiting is ideaal voor het 
reinigen van grote (verticale) oppervlakken 
en van grote onderdelen met complexe 
geometrieën. 
bio-circle.be/rvs-foam-sprayer

Specificaties

Perslucht instelbaar tot 8 bar

Inhoud 24 l

Voor reinigers met pH 2 tot 12
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FOAMINJECTOR VOOR 1000L IBC
De Foam Injector zet vloeistof om in schuim. 
Door met schuim te reinigen verwijder 
je met de juiste reinigingsvloeistof de 
meest hardnekkige vervuilingen, zelfs op 
verticale oppervlakken. De consistentie 
van het schuim wordt geregeld door het 
mengventiel. Omdat de Foam Injector 
rechtstreeks kan aangesloten worden op 
een Bio-Circle 1000 L IBC is hij eenvoudig in 
gebruik en vrijwel onderhoudsvrij. 

bio-circle.be/foam-injector-1000

Specificaties

Perslucht 6,5 tot 7,5 bar 
instelbaar

Slang 10 m

Voor gebruik in sprays en (ultrasone) 
dompelbaden

FOAMINJECTOR VOOR 200L VAT
De Foam Injector zet vloeistof om in schuim. 
Door met schuim te reinigen verwijder 
je met de juiste reinigingsvloeistof de 
meest hardnekkige vervuilingen, zelfs op 
verticale oppervlakken. De consistentie 
van het schuim wordt geregeld door het 
mengventiel. Omdat de Foam Injector 
rechtstreeks kan aangesloten worden op 
een Bio-Circle 200 L vat is hij eenvoudig in 
gebruik en vrijwel onderhoudsvrij. 

bio-circle.be/foam-injector

Specificaties

Perslucht 6,5 tot 7,5 bar 
instelbaar

Slang 10 m

Voor gebruik in sprays en (ultrasone) 
dompelbaden

SCHUIMSPROEIERS  + CB 100
Bio-Circle CB 100 ideaal voor 
gebruik in schuimsproeiers

pg. 28 of bio-circle.be/cb100
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MULTIFUNCTIONELE 
ONTVETTER
CB100, ONZE AANRADER ALS MULTIFUNCTIONELE 
REINIGINGSVLOEISTOF ZONDER GEVAAREIGENSCHAPPEN DIE AL 
UW SOLVENTEN KAN VERVANGEN

• VOS-vrij
• NSF gecertificeerd
• Geen label onder de CLP-wetgeving
• Niet gevaarlijk voor gebruikers en het milieu
• Multifunctioneel

Voordelen
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BIO-CIRCLE CB100
Krachtige ontvetter op waterbasis die ook bij koud gebruik makkelijk olie, vet, 
roet en andere verontreinigingen verwijdert. In gebruik met een wastafel drijven 
verontreinigingen boven waardoor de vloeistof lang haar reinigingskracht behoudt. 
Kan ook gebruikt worden als spray, in een schuimsproeier en in een dompelbad.
bio-circle.be/cb100

Specificaties

29

VOS inhoud VOS-vrij

Gebruik In een wastafel, in schuimspuiter, als spray of in een 
(ultrasoon) dompelbad

CLP Label Labelvrij

Basis Op waterbasis

NSF gecertificeerd Ja

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L, 1000 L

OOK BESCHIKBAAR: CB100 ALU
Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van aluminium. 
Verwijdert olie, vet, roet en hardnekkig vuil.

pg. 24 of bio-circle.be/cb100-alu
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RESIDULOOS REINIGEN
BIO-CIRCLE FINAL TOUCH, DE SNELDROGENDE 
SOLVENTENVERVANGER DIE GEEN RESIDU NALAAT

• Sneldrogend
• Op waterbasis
• Niet ontvlambaar
• Laat geen residu na
• Geen label onder de CLP-wetgeving
• Maakt oppervlakken klaar voor het lakken of lijmen

Voordelen
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BIO-CIRCLE FINAL TOUCH
FT 100 en FT 300 reinigen zonder oppervlakteactieve stoffen en zijn ideaal voor 
gebruik op glanzende oppervlakken zoals glas en metaal. Bovendien is FT 100 
NSF gecertificeerd voor gebruik in de voedselindustrie.

FT 200 en FT 400 zijn fosfaatvrij en voorzien het gereinigde oppervlak van 
tijdelijke corrosiebescherming. FT 200 verdampt zeer snel. FT 400 verwijdert ook 
extreem persistente verontreinigingen.

Meer info op de volgende pagina of bio-circle.be/residuloos-reinigen

31
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BIO-CIRCLE FT 200
Extreem sneldrogende reinigingsvloeistof.
Bio-Circle FT 200 verwijdert 
verontreinigingen zoals lichte was, olie 
en vernis die hechting aan oppervlakken 
negatief beïnvloeden.

bio-circle.be/ft200

BIO-CIRCLE FT 100
Sneldrogende reinigingsvloeistof die geen 
strepen of residu achterlaat. Bio-Circle 
FT 100 verwijdert stof, vingerafdrukken, 
lichte olie- en vetverontreinigingen, 
viltstiften en verse lijmresten van 
gevoelige oppervlakken zoals glas, gelakte 
oppervlakken, kunststoffen, metaal, hout, 
spiegels, etc.

bio-circle.be/ft100

Specificaties

VOS-gehalte Verminderd  
VOS-gehalte

CLP-label Geen label

NSF gecertificeerd Ja

Basis Waterbasis

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L, 
1000 L

Specificaties

VOS-gehalte Verminderd  
VOS-gehalte

CLP-label Geen label

NSF gecertificeerd Ja

Basis Waterbasis

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L, 
1000 L

• Laat geen residu achter
• Geen label onder de CLP-wetgeving
• NSF gecertificeerd
• Klaar voor gebruik

• Extreem sneldrogend
• Geen label onder de CLP-wetgeving
• Klaar voor gebruik
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BIO-CIRCLE FT 400
Fosfaatvrije reinigingsvloeistof voor 
het verwijderen van hardnekkige 
verontreinigingen. BIO-CIRCLE FT 400 
verwijdert hardnekkige verontreinigingen 
zoals licht ingebrande olie of lijmresten. 
Na gebruik laat de vloeistof een tijdelijke 
corrosiebescherming achter.

bio-circle.be/ft400

BIO-CIRCLE FT 300
Voor een streeploze reiniging van glanzende 
oppervlakken. BIO-CIRCLE FT 300 verwijdert 
voornamelijk lichte vet- en lijmresten 
en vingerafdrukken van glanzende 
oppervlakken. De reinigingsvloeistof laat na 
gebruik geen residu na.

bio-circle.be/ft300

Specificaties

VOS-gehalte Verminderd  
VOS-gehalte

CLP-label Geen label

NSF gecertificeerd Ja

Basis Waterbasis

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L, 
1000 L

Specificaties

VOS-gehalte Hoog VOS-gehalte

CLP-label Geen label

NSF gecertificeerd Nee

Basis Waterbasis

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L, 
1000 L

• Sneldrogend
• Laat geen residu achter
• Geen label onder de CLP-wetgeving

• Uitstekende oplossingskracht
• Geen label onder de CLP-wetgeving
• Voor het reinigen en ontvetten van 

hardnekkige verontreinigingen
• Gemakkelijk en veilig in gebruik
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ALLESREINIGERS
DE KRACHTIGE EN MILIEUVRIENDELIJKE REINIGER VOOR INDUSTRIËLE REINIGING

• Geen label onder de CLP-wetgeving
• Veilig voor gebruikers door laag VOS-gehalte
• Ook voor gebruik bij lage temperaturen
• Sterk geconcentreerd, kan verdund worden met water

Voordelen
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FOR CLEAN
For Clean heeft een uitstekende 
reinigingskracht op olie, 
vet, roet en aarde. Geschikt 
voor gebruik op gevoelige 
oppervlakken zoals rubber, 
plastiek, hout en keramiek.

bio-circle.be/for-clean

Specificaties

FOR CLEAN F
Schuimloze versie van  
For Clean met dezelfde 
uitstekende reinigingskracht
bio-circle.be/for-clean-f

Specificaties

FOR CLEAN V
Zelfde uitstekende 
reinigingskracht als For Clean 
maar voor gebruik op verticale 
oppervlakken.

bio-circle.be/for-clean-v

Specificaties

Geschikt voor gebruik op 
gevoelige oppervlakken

Ja

Ja

Ja

Licht viskeus

 500 ml, 20 L, 200 L, 1000 L

Geschikt voor gebruik op 
gevoelige oppervlakken

Nee

Nee

Nee

Geen

500 ml, 20 L, 200 L, 1000 L

Materialen Geschikt voor 
gebruik op 
gevoelige 
oppervlakken

Schuimt Ja

Verticale 
oppervlakken

Nee

NSF-gecertificeerd Nee

Viscositeit Geen

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 
200 L, 1000 L
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ONTROESTEN
OXIDATIE EN METAALAANSLAG VERWIJDEREN MET SPRAYS OF DOMPELBADEN

BIO-CIRCLE BIO-RUST F
Bio-Rust F is een reinigingsvloeistof op 
waterbasis, speciaal ontworpen om roest te 
verwijderen in dompelbaden, wastafels en 
automatische reinigingsmachines. De vloeistof 
is VOS-vrij en bevat geen label onder de 
CLP-wetgeving. 
bio-circle.be/bio-rust-f

Specificaties

CLP-label Labelvrij

VOS-inhoud VOS-vrij

Basis Op waterbasis

pH pH-neutraal

Voor gebruik in (Ultrasone) dompelbaden, 
wastafels, automatische 
reinigingsmachines,
reinigingsmachines op
hogedruk

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L, 1000 L
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POWER CLEANER 150
Power-Cleaner 150 is een label-vrije, 
laagschuimende reiniger op waterbasis 
voor het verwijderen van o.a. roest en 
metaalaanslag, minerale verontreinigingen 
zoals kalkresten, urineaanslag, olie-, vet- 
en eiwitresten. Voor gebruik in sprays, 
automatische reinigingsmachines op 
hogedruk, manuele reinigingsmachines 
en ultrasone dompelbaden. Bijzonder 
geschikt voor gevoelige oppervlakken.

bio-circle.be/power-cleaner-150

Specificaties

Gebruik puur of verdund met 
water

Basis zuur op waterbasis

VOS-gehalte VOS-vrij

Voor gebruik in sprays, automatische 
reinigingsmachines, 
(ultrasone) 
dompelbaden

CLP-label labelvrij

NSF-gecertificeerd ja

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L

POWER CLEANER 200
Power Cleaner 200 is een zure, krachtige 
reiniger op waterbasis voor het verwijderen 
van o.a. roest en metaalaanslag, kalk- 
en ketelsteenresten, roest en corrosie, 
cementresten, muurrot, natriumnitraat- 
en zoutuitbloeiingen en urineaanslag. 
Voor gebruik in sprays en (ultrasone) 
dompelbaden. Breng de reiniger 
geconcentreerd of verdund met water aan 
op het oppervlak en spoel het af na een 
korte inwerktijd.

bio-circle.be/power-cleaner-200

Specificaties

Gebruik puur of verdund met 
water

Basis zuur op waterbasis

VOS-gehalte VOS-verlaagd

Voor gebruik in sprays en (ultrasone) 
dompelbaden

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L

CLP-label Labelvrij

VOS-inhoud VOS-vrij

Basis Op waterbasis

pH pH-neutraal

Voor gebruik in (Ultrasone) dompelbaden, 
wastafels, automatische 
reinigingsmachines,
reinigingsmachines op
hogedruk

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L, 1000 L
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ROESTEN VOORKOMEN
VOORKOM ROESTEN MET CORROSION PROTECTION 200
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CORROSION PROTECTION 200
Voorkom corrosie tijdens het drogen van onderdelen die gereinigd zijn 
met reinigingsvloeistoffen op waterbasis. Voeg deze vloeistof toe aan 
uw reiniger op waterbasis en voorkom corrosie tijdens het drogen. Deze 
vloeistof voegt een tijdelijke corrosiebescherming toe aan onderdelen van 
staal, ijzer en andere gietmaterialen. De vloeistof is laagschuimend en dus 
onder andere geschikt voor gebruik in automatische reinigingsmachines en 
reinigingsmachines op hogedruk. 

Specificaties

VOS-inhoud VOS-vrij
Materiaal Grijs gietijzer, staal, 

basisstaal
Basisreiniger Minerale olie
Concentraat verdunbaar
Beschikbaar in 1 L, 20 L, 200 L

• Mengbaar met water en alle Bio-Circle reinigingsvloeistoffen
• Laagschuimend
• Uitstekende materiaalcompatibiliteit
• Op basis van minerale olie
• VOS-vrij en vrij van nitriet, secundaire amines en fosforverbindingen 

FAD en borium
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HANDZEEP
BIO-CIRCLE HANDZEEP VERWIJDERT HARDNEKKIGE 
VERONTREINIGINGEN, ZOALS OLIE, VET EN ROET

• VOS-vrij en labelvrij onder de CLP-wetgeving 
• Veilig voor de gebruiker en het milieu 
• Met natuurlijke scrubmiddelen

Voordelen
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BIO-CIRCLE HANDZEEP
De handzeep van Bio-Circle verwijdert de meest extreme vervuilingen van onze 
handen. Deze zeep bevat scrubmiddelen van natuurlijk maïsmeel en geen 
microplastics zoals de klassieke scrub handzepen. Bovendien is de handzeep 
zacht voor de huid omdat de voedende kokosvetbestanddelen zorgen voor een 
aangenaam huidgevoel na de reiniging.

Specificaties
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Vervuilingen Olie, vet, hardnekkig vuil

NSF gecertificeerd Nee

Klaar voor gebruik Ja

CLP-label Geen label

VOS-gehalte VOS-vrij

Beschikbaar in 3 L

bio-circle.be/handzeep
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INOX REINIGEN
SNELDROGENDE REINIGINGSVLOEISTOF SPECIAAL ONTWIKKELD 
VOOR GEBRUIK OP ROESTVRIJ STAAL

• Laat geen residu achter
• Geen label onder de CLP-wetgeving
• NSF gecertificeerd
• Klaar voor gebruik

Voordelen
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BIO-CIRCLE E-NOX SHINE
Bio-Circle E-NOX Shine verwijdert stof, vingerafdrukken, olie en lichte kalk- en 
roestresten van oppervlakken zoals aluminium en chroom, non-ferrometalen, 
glas en kunststoffen, keramiek en hout.

bio-circle.be/e-nox-shine

Specificaties
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VOS-gehalte VOS-vrij

CLP-label Geen label

NSF gecertificeerd Ja

Basis Waterbasis

Beschikbaar in 500 ml, 10 L, 20 L, 200 L
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KRUIPOLIE
BIO-CIRCLE OMNI 200 IS EEN MULTIFUNCTIONELE SPRAY VOOR 
HET SMEREN, REINIGEN EN BESCHERMEN VAN BEWEGENDE 
ONDERDELEN

• Multifunctionele spray voor smeren, beschermen en reinigen 
van bewegende onderdelen

• Uitstekende capillariteit die zelfs de krapste openingen bereikt
• Beschermt gereinigde onderdelen tegen corrosie

Voordelen
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BIO-CIRCLE OMNI 200
OMNI 200 is een multifunctionele reinigingsvloeistof die bewegende met vet 
en olie verontreinigde onderdelen reinigt, smeert en beschermt tegen corrosie. 
Ideaal voor het reinigen van scharnieren, kettingen en tandwielen.

bio-circle.be/omni

Specificaties
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CLP-label Geen label

Voor gebruik in Sprays

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L, 1000 L
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VLOERREINIGER
• Krachtige reiniger op waterbasis
• Beschermt uw vloeren
• Kan verwarmd worden tot 90 °C
• Niet ontvlambaar
• Geen label onder de CLP-wetgeving
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BIO-CIRCLE FLOOR CLEANER
Bio-Circle Floor Cleaner is een krachtige reinigingsvloeistof voor het reinigen van 
vloeren of andere grote oppervlakken. De vloeistof is op waterbasis en heeft 
een laag schuimniveau. Hierdoor blijven uw vloeren beschermd en worden zelfs 
verontreinigingen uit de fijnste groeven verwijderd. 

Bio-Circle vloerreiniger is geschikt voor het manueel of machinaal reinigen 
van tegels, hout, graniet, terracotta, marmer, linoleum, PVC, rubber en vele 
andere. De vloerreiniger is niet ontvlambaar en draagt geen label onder de CLP-
wetgeving.

bio-circle.be/vloer-reinigen

Specificaties
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CLP-label Geen label

VOS-gehalte VOS-vrij

Verontreinigingen Schuur- en slijpstof, vet, rubberresten, insectenvuil, 
voedsel, nicotine, rook, roet, olie, lossingsmiddelen

Materiaal Roestvrij staal, tegels, hout, kunststof, staal. Controleer 
de materiaalcompatibiliteit voor aluminium, non-
ferrometalen, rubber, geverfde oppervlakken, 
gegalvaniseerde oppervlakken

Basis Op waterbasis

Gebruik Manueel en machinaal

Concentraat Gebruiksklaar, mengbaar met water

Beschikbaar in 20 L, 200 L, 1000 L
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LIJMVERWIJDERAAR
• Verwijdert (uitgeharde) lijm, kleefstoffen en andere 

dichtingsproducten
• Reinigt plastic, metaal, aluminium, koper en andere gevoelige 

oppervlakken
• Op waterbasis en VOS-verminderd
• Geschikt voor manueel en ultrasoon gebruik
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BIO-CIRCLE REMOVE AD(HESIVE) 200
Reinigingsvloeistof voor het verwijderen van (uitgeharde) lijm, kleefstoffen en 
andere dichtingsproducten. Ook kleefstofresten in combinatie met vet, olie, teer, 
rubber worden simpelweg opgelost met deze krachtige reiniger. 

Bovendien is de reiniger op waterbasis, VOS-verminderd en op basis van 
hernieuwbare grondstoffen. Door zijn slechts licht alkalische basis kan de 
lijmverwijderaar gebruikt worden op metaal en plastic maar ook op gevoelige 
oppervlakken zoals aluminium en koper. Geschikt voor handmatig gebruik of 
gebruik in een ultrasone reinigingsmachine.

bio-circle.be/lijm-verwijderen

Specificaties

49

VOS-gehalte VOS-verminderd

Verontreiniging (Uitgeharde) lijm, kleefstoffen, dichtingsproducten, 
schuur- en schuurstof, vet, rubberresten, lijm- en 
plakresten, lichte corrosiebescherming, nicotine, rook en 
roet

Materiaal Aluminium, non-ferrometalen, roestvrij staal, kunststof, 
geverfde oppervlakken, staal, gegalvaniseerde 
oppervlakken

Basis Op waterbasis

Gebruik Handmatig en ultrasoon

Concentraat Klaar voor gebruik

Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L, 1000 L
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VIRAL CLEANER 200
Gebruik Viral Cleaner 200 voor het reinigen 
van contactoppervlakken zoals klinken of 
leuningen

bio-circle.be/viral-cleaner-200

VIRAL CLEANER 100
Gebruik Viral Cleaner 100 verdund met 
water (tot 1:9) voor het reinigen van grote 
oppervlakken zoals vloeren of tafels.

bio-circle.be/viral-cleaner-100

Specificaties

Materialen Plastic, inox, staal, tegels, 
gelakte oppervlakken, hout

Basis Op waterbasis
CLP-label Geen label
VOS-gehalte VOS-vrij

Specificaties

Basis Op waterbasis
CLP-label Geen label
VOS-gehalte VOS-vrij

• Maakt oppervlakken virusvrij
• Verwijdert lichte vervuilingen zoals stof, 

voedingsresten, vet en olie
• Niet-ontvlambaar en niet-schurend
• Verdunbaar (1:9)

• Maakt oppervlakken virusvrij
• Verwijdert lichte vervuilingen zoals stof, 

voedingsresten, vet en olie
• Klaar voor gebruik
• Door ons aangeraden als go-to oplossing 

die klaar is voor gebruik

REINIGEN TEGEN VIRUSSEN
BESCHERM JEZELF EN JE OMGEVING
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VIRAL CLEANER ACRYL
Viral Cleaner Acryl werd speciaal 
ontwikkeld voor het reinigen van 
transparante scheidingswanden.

bio-circle.be/viral-cleaner-acryl

VIRAL CLEANER 300
Gebruik Viral Cleaner 300 voor het 
reinigen van zwaar vervuilde en 
contactoppervlakken zoals machine 
onderdelen en werkbanken

bio-circle.be/viral-cleaner-300

Specificaties

Materialen Plastic, inox, staal, tegels, 
hout

VOS-gehalte VOS-verminderd
CLP-Label Labelvrij

Specificaties

VOC Inhoud VOC verminderd
Toepassing Spray
CLP-Label Labelvrij
Materialen Plastic, acryl
Klaar voor gebruik Ja

• Maakt oppervlakken virusvrij
• Verwijdert zware vervuilingen
• Klaar voor gebruik
• Voor alkalibestendige oppervlakken
• Door ons aangeraden voor het reinigen 

van contactoppervlakken die vervuild zijn 
met olie, vet of ander hardnekkig vuil

• Reinigt scheidingswanden tegen virussen 
en lichte vervuilingen

• Voorkomt spanningsscheuren en 
vertroebelingen

• Niet ontvlambaar
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BIO-CIRCLE GS 200
Reinigingsvloeistof voor het verwijderen 
van persistente vetten, lijmresten, 
siliconen, rubber en nog veel meer. GS 200 
is een labelvrije reinigingsvloeistof met 
een extreem hoog oplossend vermogen. 
De vloeistof heeft een verminderd VOS-
gehalte en is niet ontvlambaar, wat zorgt 
voor extra veiligheid in vergelijking met 
klassieke solventen.

bio-circle.be/gs200

Specificaties

VOS-gehalte Verminderd  
VOS-gehalte 

CLP-label Geen label
Basis Solventbasis
Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L, 

1000L

• Geschikt voor het verwijderen van 
extreme verontreinigingen

• Verminderd VOS-gehalte
• Geen label onder de CLP-wetgeving
• NSF gecertificeerd

DIVERSE REINIGINGSVLOEISTOFFEN
VOORKOM ROESTEN MET CORROSION PROTECTION 200
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BIO-CIRCLE UNO S V
Bio-Circle UNO S V is speciaal ontwikkeld 
om verontreinigingen zoals plantaardige 
en minerale oliën en vetten, eiwitresten, 
lossingsmiddelen, rookresten en was, 
verse verfresten en gepigmenteerde inkten 
te verwijderen op verticale oppervlakken. 

bio-circle.be/uno-s-v

BIO-CIRCLE UNO S F
Bio-Circle UNO S F is een weinig 
schuimende reiniger die geschikt is voor 
gebruik in automatische machines en 
machines op hogedruk. De vloeistof 
verwijdert makkelijk ingebrande olie, vet, 
gepigmenteerde inkten, eiwitresten en vele 
andere verontreinigingen.

bio-circle.be/uno-s-f

Specificaties

VOS-gehalte Verminderd VOS-
gehalte

CLP-label GHS07
NSF gecertificeerd Ja
Basis Waterbasis
Beschikbaar in 500 ml, 20 L, 200 L, 

1000L

Specificaties

VOS-gehalte Verminderd  
VOS-gehalte, 5%

CLP-label GHS07
NSF gecertificeerd Ja
Basis Waterbasis
Beschikbaar in 1 L, 20 L, 200 L, 

1000L

• Kan gebruikt worden op gevoelige 
materialen zoals hout, kunststof en 
keramiek

• Kan verdund worden tot 1:40
• Biologisch afbreekbaar
• Niet-ontvlambaar

• Ideaal voor gebruik op verticale 
oppervlakken door zijn hoge viscositeit

• Kan gebruikt worden op gevoelige 
materialen zoals hout, kunststof en 
keramiek

• Biologisch afbreekbaar
• Niet ontvlambaar
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SERVICE
VOOR EEN OPTIMAAL REINIGINGSPROCES

Voor elke verkoop van een Bio-Circlemachine biedt Alter-eco een 
eerste gratis onderhoud aan na 3 maanden gebruik. Onze 
Bio-Circleservice technieker geeft u advies omtrent de benodigde 
servicefrequentie. Een onderhoud op een Bio-Circle machine 
houdt in:

• Filtering van de vloeistof
• Verwijderen van eventueel bezinksel van olie en vetten
• Schoonmaken of vervangen van filters
• Complete werking van de machine controleren
• Problemen voorkomen zodat u kan vertrouwen op een 

optimaal reinigingsproces
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