Duurzaam onderdelen reinigen
MEWA Bio-Circle nu nieuw met Alu Protect
[Mechelen, april 2015]: De milieuvriendelijke kwastwastafel MEWA Bio-Circle werkt met een
ecologische reinigingsvloeistof op basis van water en natuurlijke micro-organismen die vet en
olie biologisch afbreken. De veilige doeltreffendheid maakt het systeem geschikt voor diverse
toepassingsgebieden. Daar komt nu ook de reiniging van delicate onderdelen in aluminium bij.
Geen oxidatie
De koudreinigers die worden gebruikt bij de klassieke wastafels werken nefast in op het
gevoelige aluminium en doen de onderdelen roesten. MEWA Bio-Circle Alu Protect maakt daar
definitief komaf mee. Geen oxidatie dus, dankzij de aluminiumbescherming die MEWA inbouwt
binnen haar dienstverlening voor de kwastwastafel.
Klaar voor gebruik
Ateliers in de transportsector, autogarages, de landbouwmechanisatie, in de spuitgiet- en
metaalindustrie … op al deze werkplekken bewijst MEWA Bio-Circle dagelijks zijn nut. Maar ook
in de voedingsmiddelenbranche en bij de productie van bijvoorbeeld draai- en stansstukken en
van diverse kleine onderdelen in beperkte en grote oplagen, vindt de biologische kwastwastafel
makkelijk zijn plaats.
Systeemoplossing
Bij verontreiniging door oliën en lichte vetten én bij anorganisch vuil als zaagsel, stof en zouten,
is MEWA Bio-Circle bijzonder efficiënt. De perfecte aanvulling op het MEWA-textielmanagement
voor herbruikbare poetsdoeken. Ook de kwastwastafel wordt aangeboden als
systeemoplossing. Een MEWA-servicemedewerker komt ter plaatse voor het onderhoud, het
navullen van de reinigingsvloeistof en vervangen van de geïntegreerde filter.
“MEWA is wereldmarktleider! In januari 2015 werd MEWA door Verlag Deutsche Standards
voor de tweede keer uitgeroepen tot wereldmarktleider in de dienstverleningssector voor
poetsdoeken.”
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging
in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 4.700 medewerkers bedienen circa 170.000 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2013 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 555 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 2013 werd MEWA voor de
tweede keer door Verlag Deutsche Standards als “Merk van de Eeuw” bekroond en in 2015 voor de
tweede keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be

MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaBE.
MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_be
Foto‘s: MEWA (Vrij van gebruik - verzoek tot bronvermelding)

MEWA Bio-Circle: veilig en doeltreffend, ook voor aluminium.

MEWA Bio-Circle: met ecologische reinigingsvloeistof.

