Biologische onderdelenreiniging met MEWA Bio-Circle
MEWA biedt milieuvriendelijke wastafels aan, servicesysteem inbegrepen
Mechelen, februari 2014: sinds meer dan 100 jaar houden de herbruikbare poetsdoeken van
MEWA productieruimtes en werkplaatsen over heel Europa op een milieuvriendelijke manier
schoon. Om oppervlakken en onderdelen manueel te reinigen, gebruiken veel van onze klanten
daarbovenop een klassieke kwastwastafel. Deze wastafels met oplosmiddel hebben echter een paar
nadelen: de zogeheten koudreinigers die ze gebruiken verspreiden niet enkel een indringende geur,
ze zijn ook gevaarlijk en bijgevolg vaak schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid.
Daarom heeft MEWA Textil-Service AG & Co. besloten om zijn aanbod uit te breiden met een
duurzame oplossing voor onderdelenreiniging: het MEWA Bio-Circle-systeem, een veilig en ecologisch alternatief voor de traditionele kwastwastafels. Het vult het MEWA-systeem voor herbruikbare poetsdoeken aan en is de ideale oplossing om vuile onderdelen weer kraaknet te krijgen,
en dat zonder gevaarlijke stoffen. Dit systeem presteert bij verontreiniging door organische substanties, zoals oliën of lichte vetten, even goed als koudreinigers, en bij anorganisch vuil zoals
zaagsel, stof of zouten zelfs beter. De ecologische reinigingsvloeistof van het MEWA Bio-Circlesysteem is veilig, bevat geen vluchtige organische stoffen (VOC's) en is vrij van klassering volgens
de verordening voor gevaarlijke stoffen en de EU-richtlijn.
Natuurlijke micro-organismen neutraliseren het vuil
De watergebaseerde reinigingsvloeistof bevat natuurlijke micro-organismen die vet en olie biologisch afbreken en langdurig hetzelfde piekfijne resultaat opleveren. De bekende verzadiging van
het oplosmiddel in klassieke kwastwastafels en het bijhorende verlies aan reinigingsvermogen behoren vanaf nu tot het verleden.
MEWA biedt deze wastafel aan met alle servicevoordelen: binnen het overeengekomen interval
krijgt de wastafel een grondige onderhoudsbeurt van een van onze MEWA-servicemedewerkers.
Het navullen van de reinigingsvloeistof en het vervangen en verwijderen van de geïntegreerde filter zijn daarbij uiteraard inbegrepen. Slijtonderdelen worden helemaal kosteloos vervangen. Bij
storingen wordt het defecte systeem binnen de 24 uur omgewisseld. Zo is de MEWA Bio-Circle altijd gebruiksklaar en staat hij garant voor een immer optimale zuiverheid dankzij het bijhorende
servicesysteem. De MEWA Bio-Circle is verkrijgbaar als handige rolwagen, om snel van plaats te
kunnen veranderen, of als tafelversie om vlot grote onderdelen te reinigen.

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en veiligheidskleding,
poetsdoeken, olie-opvang- en voetmatten, evenals artikels voor arbeidsveiligheid. 4.500 medewerkers bedienen
meer dan 165.000 klanten uit industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2012 realiseerde de MEWA Groep
een omzet van 528 miljoen euro.
MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management). In
november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse Duurzaamheidsprijs, in de categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2011 werd MEWA door Verlag DeutscheStandards tot
« wereldmarktleider» uitgeroepen en in 2013 opnieuw als « Merk van de Eeuw » bekroond.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be
Perscontact:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: +32 3 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
MEWA Textil-Management in beeld:
Wat MEWA allemaal te bieden heeft, kunt u zelf ontdekken in de bedrijfsfilm "Textielideeën voor mens en milieu", een film die bekroond werd met de "Red Dot Award: communication design 2012". Die film en tal van andere
MEWA-filmpjes vindt u op
www.youtube.com/user/mewaBE.

MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_be
Foto's: MEWA (vrij van gebruik - verzoek tot bronvermelding)

De reinigingsvloeistof van het MEWA Bio-Circle-systeem bevat geen vluchtige organische stoffen. Het systeem
presteert bij verontreiniging door organische substanties, zoals oliën of lichte vetten, even goed als koudreinigers,
en bij anorganisch vuil zoals zaagsel, stof of zouten zelfs beter.

