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Wetrok Reshine Sport 
Ett klisterborttagningsmedel som spelar 
med proffsen
Det finns ett stort problem när handbollsmatcher spelas i 
idrottshallar – klisterrester. Det är inte sällan hela idrottshallens 
golv är täckt av sko- och bollavtryck. Hårt sittande rester går 
inte att ta bort med vanliga golvrengöringsmedel (det är svårt 
även med särskilda hartsborttagningsmedel). I vilket fall som 
helst riskerar man att ta bort idrottsgolvets linjemarkeringar 
samtidigt som man tar bort klistret. Wetrok har därför utvecklat 
en ny lösning – Wetrok Reshine Sport. Det är ett speciellt 
golvrengöringsmedel som avlägsnar alla typer av klister liksom 
övrig smuts utan att lämna rester och utan att skada golvet.

Fördelar

Effektiv mot alla typer av klister
Medan vanliga klisterborttagningsmedel 
ofta bara lämpar sig för att ta bort ett sorts 
klister, klarar Reshine Sport av att avlägsna 
alla typer av hartser och klister. Både 
vattenlösliga klister och naturliga trädhartser 
avlägsnas utan rester. Det är nämligen 
sällan man vet vilket klister motståndarlaget 
tar med sig in i idrottshallen.

Intensiv rengöring med toppresultat
När andra klisterborttagningsmedel 
misslyckas, får Reshine Sport till och med 
bukt med intorkade klisterfläckar. Använd 
det effektiva klisterborttagningsmedlet 
både inom den dagliga rengöringen och 
intensivrengöringen.

Skonsam mot golv och linjemarkeringar
Mycket starka klisterborttagningsmedel tar 
visserligen bort rester på ett bra sätt men 
skadar ofta linjemarkeringarna eller golvet. 
Med Reshine Sport är det bara en sak som 
försvinner efter rengöringen: klistret.

Användbart inte bara i idrottshallar 
Även väggar och omklädningsrum 
är ofta fulla av klisterrester efter en 
handbollsmatch – med Reshine Sport är 
det inte längre ett problem. Förresten: 
Reshine Sport är även lämpligt för att 
avlägsna svarta spår från skosulor.

Flexibel användning
Reshine Sport kan användas på många 
sätt: med kombimaskin ett steg (lätt 
nedsmutsning), med kombimaskin 
i två steg (stark nedsmutsning) eller i 
kombination med försprayning/applicering 
med mopp och därefter rengöring med 
kombiskurmaskin (stark nedsmutsning). 
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�  effektiv inom den 
dagliga rengöringen och 
intensivrengöringen

�  löser upp alla typer av klister  
och hartser (vattenlösliga  
och naturliga)

�  se till att hålla golvet  
vått under verkningstiden

�  lämpligt för alla golv som tål vatten  
och som inte är polishbehandlade

�  skonsam mot linjemarkeringar
�  certifierad enligt DIN 18032  

(halksäkerhet)
�   särskilt utvecklat för borttagning  

av handbollsklister i idrottshallar

�  idrottshallar
�  gymnastiksalar

�  handbollshallar
�  omklädningsrum

�   materialrum

�  med kombimaskin i ett steg (direkt metod)
�  med kombimaskin i två steg (indirekt metod)

11 (koncentrat)

Egenskaper

Observera

Användningsområde

Användning

pH-värde

Behållare

Wetrok Reshine Sport 
Ett klisterborttagningsmedel som spelar med proffsen

1 x 10 liter
Art. nr 12280 

3 x 5 liter 
Art. nr 12281 

Sprayflaska 0,5 liter (utan överdel)
Art. nr 12282 
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�  alkaliskt
�  lätt parfymerat
�  säker användning  

(inga farliga ämnen)

”I åtta år hade vi stora problem med klisterrester i vår idrottshall. Sedan vi började använda Wetrok 
Reshine Sport har det problemet helt försvunnit. Man skulle nästan kunna säga att idrottshallens golv 
har fått en renässans – för första gången är ALLA klisterrester helt borta efter rengöringen.”

Kundernas åsikter

Nöjd vaktmästare, nöjda spelare

Jürgen Hemberle 
Fastighetsskötare och vaktmästare på Bühler Sportstätten GmbH i Bühl, Tyskland
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