
wetco underhållsrengöringsmedel  
Hej då krångel!  
Hej nya enkelhet!



wetco Line:
Wetrok-kvalitet till låga priser
Hur många olika rengöringsmedel använder du i ditt arbete? För många? 
Vi på Wetrok tycker att den dagliga rengöringen framför allt måste vara en sak – enkel. Särskilt när det 
måste gå fort. Därför har vi utvecklat wetco Line som består av fem rengöringsmedel för alla situationer. 
Rensa ditt städskåp, minska dina kostnader och gläd dig över en produktserie som är  
både hållbar och användarvänlig. En sak är klar – säkra och miljövänliga rengöringsmedel behöver  
inte vara dyra! 

wetco Line uppfyller kundernas fem vanligaste krav:

”Underhållsstädning utan krångel”

Det finns fem underhållsrengöringsmedel 
i wetco Line: ett golvrengöringsmedel, ett 
ytrengöringsmedel, ett glasrengöringsmedel 
och två underhållsrengöringsmedel 
för sanitetsutrymmen. Tack vare de 
olika färgerna är det enkelt att skilja 
rengöringsmedlen åt. Varför göra det 
komplicerat när man kan göra det enkelt?

”Inga skador på miljön”

Miljövänlighet bör vara en självklarhet – även 
bland prisvärda produkter. Med wetco Line 
är du på den säkra sidan när det kommer 
till miljövänlighet. Rengöringsmedlen 
är Svanenmärkta och är därför även 
biologiskt lätt nedbrytbara. Varför använda 
miljöbelastande material när du kan använda 
resurssnåla?

”Högsta säkerhet för personalen”

Vid den dagliga rengöringen är det ofta ont 
om tid för instruktioner och därför minskar 
en användningssäker produkt personalens 
osäkerhet. Med wetco Line är du på den 
säkra sidan. Produkterna innehåller varken  
allergener, farliga konserveringsmedel eller 
parfym. Varför ta en risk när man kan vara 
på den säkra sidan?

”Kvalitet till låga priser”

Renhet måste inte kosta skjortan. wetco 
Line imponerar med ett attraktivt förhållande 
mellan pris och kvalitet. Enkelt och utan 
krusiduller. Varför köpa dyrt när man kan 
köpa prisvärt? 

”Färre produkter, färre fel”

Med wetco Line har antalet rengöringsmedel 
som används minskat – detsamma gäller 
komplexiteten. Tack vare produkternas 
mångsidighet kan du minska antalet 
rengöringsmedel till ett minimum. Varför 
använda tio rengöringsmedel när man kan 
använda fem?



Artiklarna finns tillgängliga i olika dunkstorlekar. Valbart tillbehör: skumflaskor för skumrengöring.

YtrengöringsmedelRengöringsmedel för golvunderhåll     Glas- och ytrengöringsmedel

wetco surfwetco floor   wetco cristal 

wetcos hela sortiment
Fem rengöringsmedel för hela fastigheten

Rengöringsmedlet för golvunderhåll, 
wetco floor, skapar plats i 
städskåpet tack vare sitt breda 
användningsområde. Oavsett om det 
används i kombiskurmaskinen eller för 
manuell golvrengöring ser wetco floor till 
att dina golv blir skinande rena. 

Fördelar: wetco floor går att använda 
på alla hårda golv, allt från plastgolv och 
behandlade trägolv till konstgjorda och 
naturliga stengolv.

Ytrengöringsmedlet wetco surf har sär-
skilt utvecklats för rengöringen av alla 
sorters ytor. Det spelar ingen roll om det 
gäller glas, skrivbord eller dörrhandtag 
– med wetco surf blir det rent på nolltid! 
Det torkar garanterat snabbt och utan 
ränder. 

Fördelar: wetco surf går dessutom att 
använda vid manuell golvrengöring.

Glas- och ytrengöringsmedlet wetco 
cristal är lämpligt för rengöring av 
fönster och glasytor. Oljig och fet smuts 
avlägsnas snabbt och effektivt och 
ytorna blir kristallklara.

Fördelar: wetco cristal är färdigblandat 
och därmed redo att användas direkt.

� svagt alkaliskt
� ej parfymerat

� pH-neutralt
� ej parfymerat

Användningssätt: 

� manuell rengöring / moppning
� maskinell rengöring

Användningssätt: 

� manuell våttorkning
� manuell fukttorkning
� manuell skumrengöring

Användningssätt: 

� manuell fukttorkning

Lämpligt för tvättbara  
golvbeläggningar och ytor.

Lämpligt för alkoholbeständiga, tvättba-
ra ytor och golv.

Lämpligt för tvättbara och
lösningsmedelståliga ytor.

� pH-neutralt
� ej parfymerat



Ph-neutralt Rengöringsmedel för 
sanitetsutrymmen

Rengöringsmedel för  
sanitetsutrymmen

wetco san neutralwetco san

Skum istället  
för vätska

Tycker du att dina medarbetares 
hälsa och miljön är viktig? 

Då ska du använda wetco surf,  
wetco san och wetco san neutral  
med metoden ”fukttorka med skum” 
som Wetrok utvecklat.

Dina fördelar:
� säkert: 
    inga spraypartiklar som kan hamna 

i luftvägarna
� miljövänligt: 
   90 % mindre vattenförbrukning 
   30 % mindre kemikalieanvändning
� ergonomiskt: 
    personalen behöver varken vrida ur 

trasor, vilket kan slita på handleder, 
eller släpa på tunga hinkar
� enkelt: 
    doseringsanvisningarna finns  

direkt på flaskan
� tidsbesparande: 
   20 % snabbare
� effektivt: 
   personalen behöver inte eftertorka 
   det blir inga ränder
� resurssnålt: 
   återanvändningsbar skumflaska

Tips: skumrengöringen med wetco 
san och wetco san neutral är även 
väldigt smidig och grundlig vid 
rengöring av toaletter.

Videoinstruktioner: Så fungerar 
skumrengöringen (här med produkten 
Wetrok Caledor)

 

Rengöringsmedlet för 
sanitetsutrymmen, wetco san, tar 
snabbt och effektivt bort kalk och 
smuts från armaturer, duschväggar 
och toalettsitsar. Rengöringen är som 
effektivast för hårt till medelhårt vatten.

Fördel: wetco san är, tack vare den
snabbverkande syran, mycket effektiv
mot kalkavlagringar.

Rengöringsmedlet för 
sanitetsutrymmen, wetco san neutral,  
är – som namnet antyder – syrafritt.  
På så vis är det det perfekta valet för 
alla syrakänsliga, och samtidigt mycket 
smutsiga, ytor i badrummet  
(t.ex. marmor). 

Fördel: wetco san neutral är skonsamt 
mot känsliga ytor och torkar snabbt och 
utan ränder.

� mycket surt 
� ej parfymerat

� pH-neutralt
� ej parfymerat

Användningssätt: 

� manuell våttorkning
� manuell fukttorkning
� manuell skumrengöring

Användningssätt: 

� manuell våttorkning
� manuell fukttorkning
� manuell skumrengöring

Lämpligt för alkoholbeständiga,  
tvättbara ytor och inredning som  
inte är känsliga för syra. 

Lämpligt för syrakänsliga,  
tvättbara ytor och inredning.

W A T C H 
M O V I E



Svanen  
wetco Line är både hållbar och biologiskt lätt nedbrytbar

Vill du inte bara att dina rengöringsprodukter ska ge förstklassiga rengöringsresultat utan även vara miljö-
vänliga? Då har du hittat rätt – wetco Line är produkten för dig! Den är inte bara biologiskt lätt nedbrytbar 
utan följer även ett hållbart helhetskoncept. Produktserien är Svanenmärkt. Miljömärkningen ser till att 
strikta certifieringskrav upprätthålls, att hållbara råvaror används och att åtgärder vidtas för att skydda 
vår planets naturresurser. Vi bör därför minska vår förbrukning så mycket som möjligt och inte bara när 
det gäller antalet rengöringsmedel, utan även användningen av olika resurser, så som råvaror, vatten och 
förpackningar.

Användarskydd

Rengöringsmedlen får inte innehålla 
några allergiframkallande parfym- eller 
konserveringsmedel. Dessutom måste 
de använda råvarorna och dofterna följa 
internationella riktlinjer.

Produkterna i wetco-serien innehåller
inga former av parfym eller konser-
veringsmedel och uppfyller alla
riktlinjer.

Djurskydd

För att vattenorganismer inte ska påverkas 
negativt gäller strikta bestämmelser 
angående förtunningsvolymer och 
nedbrytbarheten. Ingredienser får dessutom 
inte anrikas i en organism (t.ex. fisk) genom 
upptagning från omgivningen eller genom 
födan.

Produkterna i wetco-serien utgör ingen 
fara för vatten eller vattenlevande 
organismer och är biologiskt lätt 
nedbrytbara.

Resursskydd

Förpackningarnas delar ska till stor 
del bestå av återvinningsbart material. 
Dessutom ska naturresurser bevaras 
(mindre kemikalie- och vattenanvändning, 
hållbara råvaror). 

Vår wetco-behållare för rengöringsmedel 
kan återvinnas helt och hållet. De 
tensider som används kommer från 
hållbara råvarukällor. Den miljövänliga 
användningen med skum ser till att så 
lite vatten och kemikalier som möjligt 
används.

Svanenmärkningens viktigaste kriterier i korthet: 

Svanen är den officiella 
miljömärkningen i Norden. 
Märkningens internationella betydelse 
stiger stadigt. Märkningens två mål är 

•  att minska tillverkningens  
miljöpåverkan och förbrukningen av 
produkter 

•  att stödja användare och kunder 
att välja de mest ekologiskt ofarliga 
produkterna.



”Med Wetroks Svanenmärkta system för skumrengöring får vi på Förenade Service alltid  
ett bra resultat, god ekonomi och inga problem med aerosoler vilket bidrar till en god  
arbetsmiljö och säkerhet för vår personal.”

Linnéa Leisten Bergman, 
Projektledare försäljning och miljöstrateg Förenade Service AB

”wetco Line är enkel att använda, miljövänlig och säljs till förmånliga priser.  
Wetroks Svanenmärkta produkter gav oss den gröna lösningen som vi hade letat efter.  
Tack vare mångsidiga wetco Line behöver vi inte alls så många olika rengöringsmedel.  
Vem var det som sa att kvalitet inte kan vara prisvärt?”

Lee Stephenson, 
Nationell rengöringschef på Nuffield Health (Storbritannien)

Moppar och mikrofiberdukar

Komplettera din rengöringsutrustning 
 
Drömmer du om det helt perfekta rengöringsresultatet? Komplettera då  
ditt wetco-sortiment med passande moppar och rengöringsdukar idag.

www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

Mikrofiberdukar:
wetco micro soft, stickad

Moppar:
Svanenmärkt Mikromopp

Kundernas åsikter

wetco Line – internationellt omtyckt bland våra kunder 


