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Wetrok Acrylstar 
Czyszczenie szkła akrylowego 
bez pęknięć i zarysowań
Szyby ze szkła akrylowego są teraz bardziej popularne niż 
kiedykolwiek wcześniej. Przy zastosowaniu jako szyby bezpie-
czeństwa lub przegrody chronią pracowników, i klientów przy 
ladzie lub w biurze przed zakażeniem kropelkowym. Jednakże 
szkło akrylowe nie jest łatwe w czyszczeniu i nie można go 
myć standardowymi preparatami do szyb. Właśnie dlatego 
fi rma Wetrok opracowała specjalny spray do mycia szyb ze 
szkła akrylowego: Wetrok Acrylstar.

Szyba akrylowa umyta przy użyciu 
konwencjonalnych preparatów 
do szkła lub środków na bazie 
alkoholu
Tworzące się pęknięcia naprężenio-
we skracają żywotność szyby.

Szyba akrylowa umyta środkiem 
Acrylstar
Szyba pozostaje w doskonałym stanie.

Zalety

Bez pęknięć, bez zarysowań
Tworzą wrażenie niedbałości i skracają 
żywotność materiału: pęknięcia napręże-
niowe i rysy w szkle akrylowym. Często 
powoduje to konieczność wymiany 
szyby już po kilku miesiącach. Dlatego 
zrezygnuj z używania standardowych, 
nieodpowiednich środków do czyszcze-
nia szkła i stosuj Acrylstar – profesjonal-
ny preparat do mycia szkła akrylowego. 

Efektywne usuwanie brudu
Powierzchnie ze szkła akrylowego w 
magiczny sposób przyciągają kurz, odciski 
palców lub tłuste zanieczyszczenia. Za 
pomocą środka Acrylstar całkowicie i 
niezawodnie usuniesz wszelkie zabrudze-
nia. Ze względu na łagodną recepturę tego 
środka można go używać nawet kilka razy 
dziennie – zawsze, kiedy jest to potrzebne. 

Nieograniczona przejrzystość szkła
Rysy i smugi? Nie ze środkiem 
Acrylstar! Łagodny dla materiału 
roztwór czyszczący zawiera wodę 
dejonizowaną, dzięki której gwarantuje 
powierzchnię bez smug od razu po 
wyczyszczeniu. W każdym momencie 
idealna widoczność i komunikacja bez 
barier z Twoimi klientami

Szybko i łatwo 
W czasach pandemii koronawirusa 
czyszczenie musi przebiegać szybko 
i łatwo. Korzystając z butelki środka 
Acrylstar oraz ścierki, pracownicy w 
biurze, obsługujący kasy, czy też na 
recepcji mogą czyścić swoje miejsca 
pracy, w tym również przegrody ochronne 
– samodzielnie, w nieskomplikowany 
sposób i w zależności od potrzeb. 



 Gotowy do użycia (spray)
 Łagodny dla materiału

 pH-neutralny
 Z dodatkiem niewielkiej ilo-

ści substancji zapachowych

Powierzchnie zmywalne (przegrody i płyty ze szkła 
akrylowego, tworzywa sztuczne, szkło, płytki, kafelki 
oraz ekrany wyświetlaczy).

Spryskać złożoną, suchą ścierkę roztworem czyszczącym. 
Równomiernie wytrzeć całą powierzchnię.

6,5–7,5 

Właściwości

Zakres stosowania

Stosowanie: 
czyszczenie wilgotną ściereczką

Wartość pH

Pojemnik

Wetrok Acrylstar 
Środek do czyszczenia powierzchni ze szkła akrylowego

Czy wiesz, że…
…ściereczki z mikrofi bry NIE nadają się do czyszczenia szkła akrylowego? 
Włókna mikrofi bry mogą powodować drobne zarysowania, a tym samym matowienie powierzchni. 
Właśnie dlatego Wetrok zaleca stosowanie gładkich ściereczek włókninowych.  

12 x 0,5 litra
Nr kat. 10041

10 litrów 
Nr kat. 10040

Ściereczki jednorazowe
do obszarów o podwyższonych wymaganiach w 
zakresie higieny (np. szpitali)

Quick&Clean Dry
Nr kat. 82440

Ściereczki wielorazowe
do wszystkich innych obszarów zastosowań 
(np. do pomieszczeń biurowych)

Wiwit, niebieska    
Nr kat. 82217
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 Rezultat bez smug
 Środek opracowany specjalnie 

do czyszczenia szkła akrylowego

Bonlin, niebieska  
Nr kat. 82208

Nawit, niebieska   
Nr kat. 82196


