Flexibilidade na limpeza de peças
A flexibilidade de uso da Clean Box permite a imersão e transporte de peças
industriais. Extremamente robusta, pode ser utilizada com toda a gama de
produtos Walter. Consiste de uma caixa de imersão, cesto de imersão e
tampa. Com um giro de 180°, o cesto fica suspenso facilitando o escoamento
do produto. O carrinho com rodízios é um acessório que aumenta ainda mais a
mobilidade da Clean Box.
Pode ser utilizada com limpadores e desengraxantes aquosos, como os
produtos CB 100, GS 200, Bio-Rust ou OMNI.
Características e Benefícios
Resistente, feita de polietileno de alta densidade
Ideal para imersões em temperatura ambiente e para uma variedade de
peças de pequeno a médio porte
Inclui tampa para minimizar a evaporação do produto
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Sistema de lavagem de
peças industrial
A Clean Box Flow é ideal para departamentos
de manutenção e oficinas mecânicas que
possuem espaço limitado e necessidade de
limpeza de peças de pequeno a médio porte
com contaminações de difícil remoção. É feita
com material robusto, design ergonômico e com
sistema de bombeamento do produto, facilitando
e agilizando a lavagem de peças. Foi desenvolvida
apenas para uso com CB100. Basta encher a
caixa com o CB100 e a Clean Box Flow já está
pronta para ser utilizada.
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Nature Boost é uma matéria prima inovadora derivada de extratos
naturais utilizada pela BIO-CIRCLE Soluções Ambientais.
Nature Boost é um ingrediente único com excelentes
propriedades solubilizantes de óleos, graxas, tintas, adesivos
entre outros contaminantes de difícil remoção.
Nature Boost não é classificado como perigoso, não é
inflamável, é biodegradável, livre de VOC e não é corrosivo.
É a solução ideal para substituição de solventes à base de
petróleo e outros desengraxantes cáusticos.

CB 100

Poderoso agente de limpeza
CB 100 é um agente de limpeza aquoso e alcalino.
Devido à tecnologia do Nature Boost, CB 100 remove
contaminantes difíceis tais como resíduos de tintas,
marcas de borracha, alcatrão, betume, ceras, fuligem,
pastas entre outros. Fabricado a partir de extratos
vegetais biorrenováveis, CB 100 é um produto não
perigoso, biodegradável e livre de VOC.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Remove óleos, graxas, tintas, resíduos de borracha,
betume, ceras, silicone, fuligem, etc.
Alto poder de limpeza / remoção de contaminantes
Excelente alternativa aos solventes à base de petróleo
Compatível com grande parte de metais, exceto
alumínio e ligas não-ferrosas (cobre, bronze e latão)
Desengraxante aquoso e alcalino
Pode ser utilizado puro ou diluído até 1:5
Excelentes resultados de limpeza à temperatura
ambiente
Tecnologia de microemulsão
Classificado como produto não perigoso
Não inflamável
Não corrosivo
Biodegradável
Sem VOC
Livre de solventes, fosfato e butil
Aplicações
Banhos em imersão
Banhos com ultrassom
Aplicações manuais
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VOLUME
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QUANTIDADE
POR CAIXA

500 ml
5L
20 L
200 L

53-G 163
53-G 166
53-G 167
53-G 168
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