
 
 
 
 

Bio-Circle Surface Technology GmbH 
 
Soluții și produse adaptate pentru curățare, protecție, lubrifiere și sisteme 

de curățare premium oferite de Bio-Circle. Sistemele de curățare pentru 

utilizarea optimă în curățarea pieselor, conducte de curățare, schimbătoare 

de căldură, unelte din plastic sau de turnare prin injecție sau spray de 

curățare. 
 
Pentru mai mult de 30 de ani, compania globala este partenerul 

dumneavoastră pentru produse chimice  ecologice sigure, ușor de utilizat și 

în domeniul tehnologiei de suprafață. Produsele sunt fabricate în Gutersloh 

și distribuite și utilizate în peste 55 de țări. 

 
 
În mediul online, pe site-ul www.bio-circle.de,se pot cumpăra încă din iunie 

2016. În magazinul online B2B clienții vor putea cumpăra în mod flexibil 

timp de 24 de ore  

 
 
 
 
 
 
 
Comunicat de presă 
Persoana de contact 
Mirela Cindric 

 
Bio-Circle  
Surface Technology GmbH  
Berensweg 200 D-
33334 Gütersloh 
www.bio-circle.de 
 
Tel +49 (0) 5241 / 9443 0 
Fax +49 (0) 5241 / 9443 
44 media@bio-circle.de 

http://www.bio-circle.de/
mailto:media@bio-circle.de


 
 
 
Know-how: 
 

    Sfaturi competente și personale, de la consultantul nostru 
expert,  

 
 pe teren  

 
Servicii complete pentru clienți prin intermediul liniei noastre 

de telefon, pentru toate solicitările  
 

și sfaturi cu privire la produsele noastre și aplicabilitatea 

acestora, în conformitate cu  reglementările lor  
 

Departament propriu de cercetare în domeniul chimiei și 

biotehnologiei pentru a dezvolta produse inovatoare, care 

îndeplinesc standardele moderne de siguranță și de protecție a 

mediului  
 

     Producția durabilă și conștientă de energie rezultată în urma 
noastră  

 
Site-ul de producție certificat ISO 14001 în calitate 

Gütersloh produse de înaltă și de livrare scurte  
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Gândire holistica Acțiune pe termen lung 

MAKING GREEN WORK. 
 
Mărcile de produse inovatoare în 
 
domeniul Tehnologiei de suprafață 
 
Bio-Circle Surface Technology GmbH reprezintă cu mărcile sale și Bio-

Chem Bio-Circle de mai mult de 30 de ani pentru dezvoltarea, produc ția și 

distribuția de produse chimice și biotehnologice inovatoare în jurul valorii de 

tehnologie de suprafață Fondată de doi de ingineri absolvenți Ulrich și 

Manfred Berens, compania s-a dezvoltat de-a lungul anilor într-o companie 

internațională cu aproximativ 160 de angajați în Germania. Birourile și 

filialele de producție au fost stabilite în Europa și în lume, rețeaua de 

distribuție în Germania s-a extins în mod continuu. Prezența constantă la 

târgurile naționale și internaționale promovează, de asemenea, ca răspuns 

la idei înovatoare și piețe. Primul segment de produse au fost produse de 

întreținere  CKW-free, care au fost testate și utilizate în industria metalelor 

din regiune. Acest segment s-a extins cu produse de curățare apoase fără 

fosfați.  Introducerea numelui de brand Biochem pentru toate produsele 

companiei 
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a fost urmată de primele produse noi pentru segmentele  adăugate 

Protejarea, Lubrifiere, Sudare și Fără gheață. Linia de produse a sistemelor 

de curățare a completat gama de produse. 
 
Cu un departament de dezvoltare interna și în colaborare cu Universitatea 

din Bielefeld deținem proiecte și sarcini orientate spre viitor în domeniul 

„protecției mediului“ și „biotehnologie“ ca și „chimia suprafețelor“ Punctul de 

pornire și evoluția acestor lucrări științifice sunt interesele clienților și piața 
 
de mâine. Deci (compuși organici volatili = solvenți) a fost stabilit greutăți 

mari puncte în dezvoltarea agenților de curățare alternativi, în ultimii ani în 

vederea asupra reducerii COV. 
 
„Reducerea solvenților în următorii ani este considerata a fi cea mai 

mare provocare pentru noi și clienții noștri,“ declara Andre-Hüttner 

Director General al Companiei din Austria. 

 
 
 

Protecția mediului și Calitate 
 
În conștientizarea responsabilității pentru mediul înconjurător, am introdus 

în 1996 un sistem complet integrat de management de mediu, care a fost 

certificat în conformitate cu cerințele din întreaga lume DIN ISO 14001 de 

LRQA. Ca o companie orientată spre mediul ecologic, acordăm o mare 

importanță nu numai celei mai bune performanțe, ci și celui mai bun mod 

de protecție a mediului. Prin certificare ne este acreditata  utilizarea 

responsabila a resurselor, atât a materiilor prime pentru produc ție cât și a 

energiei și apei precum și manipularea responsabila a deșeurilor.  

„Participarea voluntară în acest sistem de management de mediu este  
 
după părerea noastră modul corect pentru o îmbunătățire continuă a 

protecției mediului conform” Birgit Große, Director General Germania. 
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Regulamentul VOC - reducerea solventului în curățarea 

de suprafețe 
 
VOC reprezintă Volatile Organic Compounds, adică compuși organici 

volatili. VOC poluează mediul și pot afecta în mod negativ, astfel, sănătatea 

umană. Directiva privind solvent european (1999/13 / CE) are ca scop 

reducerea considerabila a utilizării solvenților și emisiilor de compuși 

organici volatili în mediu, protejând astfel sănătatea umană. Afectate de 

prezentul regulament de solvent sunt  de exemplu activități cum ar fi 

curățarea suprafețelor. Instalații pentru curățarea suprafețelor, care au un 

consum de solvenți de mai mult de 1 tonă pe an 
 
trebuie să fie utilizate în conformitate cu dezvoltarea tehnologică (sisteme 

închise) și să respecte difuze și limitele în vigoare  privind emisiile. Aceste 

limite nu se aplică detergentului cu un conținut de solvent mai mic de 20%. 

Avem pentru dumneavoastră agenți de curățare Bio-Circle pentru curățarea 

suprafețelor cu un conținut de solvent 
 
mai mic de 20% în acest catalog ca VOC redus, fără solvent denumit VOC-

liber. Cu produsele apoase Bio-Circle solvenții pot fi complet înlocuiți în 

multe aplicații. Pentru mulți solvenți volatili. cum ar fi Acetonă sau acetat de 

etil sunt FT 200 și GS 200 alternative pentru a satisface sistemul de 

reducere. 

 

Reducerea de substanță periculoasă 
 
Optimizarea proceselor cu ajutorul produselor fără substanțe 
periculoase. 
 

 

Prin intermediul unor sisteme eficiente și produse fără substanțe 

periculoase, suntem capabili să optimizăm procesele clienților noștri. Deși 

curățate fără substanțe periculoase, calitatea de curățare este menținută. 

Manipularea extrem de sofisticată a substanțelor periculoase este 

eliminată. Nu este necesară nici depozitarea de  materiale periculoase, nici 

instruirea pentru manipularea materialelor periculoase, nici crearea de 

manuale de instrucțiuni.  Sănătatea angajaților și a mediului sunt protejate. 

Chiar și stagiarilor le este permis să lucreze cu produsele. Munca eficientă 

și de înaltă calitate este posibilă. 
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Nature Boost – Green Corner 
 
Nature Boost este drumul spre o curățare de succes în industrie 

 
 
Nature Boost- performanțe optime, protecție pentru angajat și pentru a 

reduce impactul asupra mediului. Curățare de succes în industrie prin 

puterea naturii. Elementele de curătat Nature Boost sunt pe bază de materii 

prime regenerabile. Ele impresionează cu solvabilitatea lor excelentă în 

mod special pentru uleiuri grele, grasimi, adezivi și vopsele. Nature Boost 

este atât de impresionant pentru ca reprezintă produse  non-inflamabile, 

COV-liber și care nu fac obiectul de identificare obligatorie. 

 
 
Performanță optimă, protecție pentru angajat și reducerea 

impactul asupra mediului - aceasta este Nature Boost 
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Clean Blue 
 
Pentru ca eficiența sa fie menținută 
 
În vremuri de creștere a prețului energiei și a resurselor limitate, utilizarea 

eficientă a energiei devine din ce în ce mai importantă pentru toate 

industriile. Agenții de curățare la temperatură scăzută de la Bio-Circle sunt 

proiectați pentru aplicații automate. Economisiți energie și murdăria 

persistentă puternică este îndepărtată chiar și la temperatura camerei. 

Agentul de curățare poate fi utilizat în mod flexibil pentru toate intervalele 

de temperatură, este posibilă o măsurare în timp util a pieselor, consumul 

de apă proaspătă este redus, iar riscul de uscare de pe suprafața pieselor 

este redusă. 
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MAKING GREEN WORK. 
 

Gândire holistica, acțiune pe termen lung 
 
Prin durabilitate, dorim ca prin produsele și tehnologiile BIO-Circle sa 

satisfacem nevoile oamenilor de azi și sa folosim în asa fel resursele încât 

acestea sa fie păstrate pentru generațiile viitoare. „Durabilitate înseamnă 

pentru noi asumarea responsabilității pentru activitatea noastră comerciala 

și sociala, precum și pentru toate preocupările legate de protecția mediului“ 

 
Ulrich Berens, Președinte al Consiliului. 
 
 

 

MAKING GREEN WORK reprezintă: 
 

Produse de performanță cu ingrediente naturale, 

dacă este posibil din punct de vedere tehnic  
 

Utilizarea sporită a surfactanților regenerabile de origine vegetală, 

cu o biodegradabilitate ridicată și rapidă  
 

Buna compatibilitate cu pielea, multe produse sunt testate 

dermatologic  
 

De regulă se renunță la agenți de conservare  
 

Parfumurile sunt selectate în mod specific și utilizarea lor este 

minimizată sau se renunță complet la ele  
 

agenți de complexare, cum ar fi EDTA sau NTA nu sunt utilizate în 

nici unul dintre produsele noastre  
 

Produsele noastre sunt lipsite de substanțe chimice nocive - ele nu 

conțin substanțe din lista actuala a substanțelor candidate ECHA 

(REACH)  
 

Mai puține deșeuri prin utilizarea de produse Bio-Circle  
 

Protecția resurselor prin utilizarea unor sisteme de circulație 

promovarea eficienței energetice prin intermediul produselor de 

joasă temperatură  
 

Utilizarea biotehnologiei albe în BIO-CIRCLE ca o alternativă 

eficientă la agenți de curățare la rece și la alți solvenți  
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