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Środek do czyszczenia powierzchni Wetrok
Idealne sprzątanie w pianie 
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Czyszczenie powierzchni – czyszcząca siła piany

Powierzchnie w budynkach można porównać z ludzką skórą. Mogą być gładkie lub szorstkie, mniej 
lub bardziej porowate, wrażliwe lub wykazywać specjalne właściwości. I tak jak ludzka skóra, również 
powierzchnie wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Ważne kryteria przy wyborze odpowiedniego środka do 
czyszczenia powierzchni to rodzaj materiału, intensywność jego eksploatacji i stopień zabrudzenia. Meble, 
urządzenia, miejsca zbiorowego żywienia, drzwi, ramy okien, fronty szaf czy sanitariaty: w każdym z tych 
miejsc panują specyfi czne wymogi dotyczące czystości – zarówno pod kątem higieny, jak i estetyki.

Jednoczesne wprowadzenie dwóch nowych produktów Wetrok odbiło się szerokim echem w 

branży czyszczenia powierzchni. Na podstawie stale rosnących wymogów profesjonalnych fi rm 

sprzątających fi rma Wetrok stworzyła dwa środki czyszczące, które spełniają zasadnicze kryteria 

czyszczenia powierzchni: zapewniają efektywne czyszczenie niewrażliwych powierzchni gwarantując 

jednocześnie bezpieczną uniwersalność.

Wetrok PowersurfWetrok Purasurf 

Lśniąca innowacja na czyszczonych powierzchniach

Gotowy do użycia i pieniący: 

głęboko wnikający, niezwykle silny 

środek czyszczący

Wetrok Powersurf to silny i uniwersalny środek 

czystości. 

Wetrok Powersurf ma trzy atuty:

1. Znakomity efekt czyszczenia: 

Funkcja czyszczenia punktowego 

pozwala niezwykle łatwo usunąć również 

uporczywe zabrudzenia i pozostałości.

2. Easy-to-Clean: 

Wysoka skuteczność dzięki efektowi 

Easy-to-Clean, cząsteczki brudu nie 

przywierają do powierzchni.

3. Łatwe stosowanie: 

Gotowy do użycia roztwór pozwala 

zaoszczędzić czas i obniża koszty 

personelu.

Silny środek, który nie podlega 

obowiązkowi oznaczenia: 

uniwersalny i bezpieczny

Szybkie, łagodne i łatwe czyszczenie powierzchni 

każdego rodzaju i o wszelkich właściwościach. 

Wetrok Purasurf to czysty efekt:

1. Łagodny dla materiału:  

Nie ma niebezpieczeństwa przebarwień fug.

2. Nieperfumowany:  

Nadaje się do stosowania w miejscach 

kontaktu z żywnością i nie wywołuje alergii.

3. Nie podlega obowiązkowi oznaczenia:  

Pewność pod każdym względem.

Bariera polimerowa o podwójnym działaniu

Molekuły polimerowe zawarte w Wetrok Powersurf tworzą cieniutką warstwę ochronną między powierzchnią a 

cząsteczkami brudu. Powstaje w ten sposób niewidoczna powłoka, która nie pogrubia czyszczonej powierzchni. 

Dzięki temu brud praktycznie nie przywiera do powierzchni.

Efekt:

• Powierzchnia dłużej pozostaje czysta,

• a łatwiejsze usuwanie zabrudzeń chroni ją przed zużyciem. 
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Siedmiu wspaniałych – lśniąca czystość

Wraz z nowościami Powersurf i Purasurf zmieniony asortyment środków czystości fi rmy Wetrok obejmuje 
siedem uzupełniających się wzajemnie produktów do różnych zastosowań. Każdy z produktów jest tak 
skomponowany, aby szybko i dokładnie czyścić powierzchnię, do której jest przeznaczony. To wszystko w 
połączeniu ze sprawdzonymi metodami czyszczenia Wetrok, z których główną jest oszczędne i efektywne 
czyszczenie pianą. Metoda ta zapewnia niezrównany efekt czyszczenia przede wszystkim na powierzchniach 
porowatych i pokrytych oleistymi zabrudzeniami.

Wetrok Purasurf

Wetrok Powersurf

Wetrok Alcosal

Wetrok Brilant

Wskazówka: Na średnio lub mocno zabrudzonym szkle i 

lustrach Minatol Top Glass forte czyni prawdziwe cuda! 

Jeden do wszystkiego

Środek do łatwego i bezpiecznego czyszczenia 

powierzchni. Intensywny środek bazuje na 

specjalnej kompozycji środków powierzchniowo-

czynnych i nowoczesnych rozpuszczalników. 

Gwarantuje znakomity efekt czyszczenia oraz 

maksymalne bezpieczeństwo zastosowania.

Zalety:

• szybko schnie i nie pozostawia smug 

• pieniący w stężeniu 10%

• sklasyfikowany jako niezawierający alergenów

• nieperfumowany

• nie zawiera barwników

• nie podlega obowiązkowi oznaczenia 

Siła nie do pokonania

Środek do szybkiego i dokładnego usuwania 

uporczywych zabrudzeń powierzchni. Kompo-

zycja środków powierzchniowo-czynnych oraz 

innowacyjnych i skutecznych rozpuszczalników 

zapewnia doskonały efekt czyszczenia przy 

minimalnych nakładach.   

Zalety:

• funkcja Easy-to-Clean z efektem bariery

• funkcja czyszczenia punktowego

• szybko schnie i nie pozostawia smug

• pieniący

• gotowe do użycia

Klasyczny powiew Prowansji

Środek, który pozwala połączyć nienaganny 

efekt czyszczenia z dyskretną nutą zapachową. 

Uniwersalny środek czyszczący na bazie alkoholu 

wykazuje jeszcze lepsze właściwości czyszczenia 

pianą i łatwo radzi sobie również z oleistymi 

zabrudzeniami.

Zalety:

• szybko schnie i nie pozostawia smug

• pieniący w stężeniu 10%

• trwały zapach lawendy

• zabarwienie niebieskie

Nowa formuła!

Lustrzany połysk

Środek do utrzymania lśniącej czystości szkła, 

luster i monitorów. Wetrok Brilant usuwa oleiste i 

tłuste zabrudzenia oraz zapobiega zaparowywaniu 

luster. Dzięki właściwościom antystatycznym kurz 

nie przywiera, a powierzchnia dłużej zachowuje 

lśniącą czystość.

Zalety:

• właściwości antystatyczne i zapobieganie 

zaparowywaniu luster

• Teraz nowość: sprawdzony przez SGS 

Institut Fresenius i zalecany do czyszczenia 

monitorów



 

Wetrok Reodor / Reodor citro

Wetrok Topclean

Wskazówka: Naprzemienne stosowanie Wetrok Reodor 

i Wetrok Reodor citro gwarantuje trwały zapach i zwięk-

sza wrażenie czystości. 

Wskazówka: Nierozcieńczony środek nanieść na suchą 

ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzch-

nię. Umyć powierzchnię i wytrzeć ją do sucha. 

Odświeżający efekt czyszczenia

Środek do utrzymania absolutnej czystości o 

świeżym, trwałym zapachu.  Zoptymalizowana 

formuła tego uniwersalnego środka czystości 

gwarantuje znakomity efekt czyszczenia pianą 

wszelkich zabrudzonych powierzchni.

Zalety:

• nie zawiera rozpuszczalników

• szybko schnie i nie pozostawia smug

• trwały zapach w dwóch wariantach

• Teraz nowość: pieniący w stężeniu 10%

Skuteczne czyszczenie punktowe

Środek do szybkiego usuwania punktowych 

zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie 

rozpuszczalników. Skuteczny środek do 

czyszczenia punktowego działa precyzyjnie i 

niezwykle intensywnie. Dokładnie tam, gdzie jest 

potrzebny.

Zalety:

• łatwa obsługa

• z dodatkiem niewielkiej ilości substancji 

zapachowych

• uniwersalny



 

70 %

10 %

80 %

100 %

 

Oszczędność czasu i pieniędzy, ale bez uszczerbku na 

jakości czyszczenia – czy to możliwe?  

Wyjątkowa metoda czyszczenia pianą oferowana przez 

firmę Wetrok rozwiązuje tę pozorną sprzeczność. 

Dozownik piany Wetrok zastępuje typową butelkę z 

atomizerem i stanowi rewolucyjne rozwiązanie:

• Precyzyjne dozowanie i łatwa obsługa:  

Przestrzegać instrukcji dozowania umieszczonej na butelce. Rozcieńczyć 

środek czyszczący wodą. Ściereczką z mikrofibry nanieść pianę na 

powierzchnię.

• Oszczędność środków chemicznych i wody:  

Konsystencja piany gwarantuje wykorzystanie każdej kropli roztworu.  

Dla przyszłości środowiska.

• Bezpieczeństwo pracowników:   

Do powietrza nie przedostają się rozpylane cząstki, które pracownicy 

mogliby wdychać. To gwarancja bezpiecznego środowiska pracy.

• Precyzyjne nanoszenie zamiast rozpylania:  

Dozownik piany pozwala uniknąć marnotrawienia środka w wyniku 

wielokrotnego rozpylania. Pianę należy nanieść w kształcie znaku X, który 

następnie rozprowadza się równomiernie po powierzchni. Służy do tego 

ściereczka z mikrofibry. Właściwości ściereczki zwiększają skuteczność 

roztworu. To duet nie do pobicia.

Preparaty pianowe Wetrok:  
przemyślane pod każdym względem

Oszczędność cennych zasobów

Czyszczenie powierzchni pozwala utrzymać jej wartość i zadbać o wizerunek firmy. Czyste, lśniące i 
przyjemnie pachnące powierzchnie w zakładach pracy, centrach handlowych, szpitalach, domach opieki 
i budynkach użyteczności publicznej tworzą przyjemną atmosferę. Są również zawsze wizytówką działów 
zajmujących się Facility Service. I powodem do dumy. Bo pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz.

Bez nadmiernego obciążenia fizycznego: Koniec z dźwiganiem wiader z wodą i wielokrotnym 

wykręcaniem ścierek. Gwarancja szybkiego postępu pracy bez nadmiernego wysiłku.

Zużycie środka 
chemicznego

Preparaty pianowe Wetrok:Legenda: popularna metoda z użyciem wiadra

Czystość bez fizycznego zmęczenia

Zużycie wody Nakład czasowy

Intensywne działanie specjalnych środków powierzchniowo-czynnych dzięki konsystencji 

piany: Środki powierzchniowo-czynne nie wnikają w porowate powierzchnie spowalniając ich 

ponowne zabrudzenie. Środki te dobrze się rozprowadzają, ponieważ zmniejszają napięcie 

powierzchniowe i skutecznie emulgują oleiste zabrudzenia. Ergonomia i bezpieczeństwo

Rezultat czyszczenia

Czyszczenie pianą: efektywność pod każdym względem



*  w komplecie 2 końcówki

www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01
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Środek do czyszczenia powierzchni o indywidualnych zaletach

Nr kat. Opakowanie
12640 Pojemnik 1 x 10 l
12642 Butelka do aplikacji piany pełna,12 x 0,5 l 
10196 Dozownik piany pusty 1 x 0,5 l

Nr kat. Opakowanie
12610 Pojemnik 1 x 10 l
12611 Butelka 10 x 1 l
10184 Dozownik piany pusty 1 x 0,5 l

Nr kat. Opakowanie
4221010 Pojemnik 1 x 10 l
4221000 Butelka z atomizerem, pełna* 6 x 0,5 l

Wetrok PowersurfWetrok Purasurf

Top Glass Forte

Nr kat. Opakowanie
12500 Pojemnik 1 x 10 l
10135 Dozownik pusty 1 x 0,5 l

Wetrok Topclean

Nr kat. Opakowanie
12600 Pojemnik 1 x 10 l
12601 Butelka 10 x 1 l
12605 Beczka 1 x 200 l
12607 Butelka 3 x 5 l
10191 Dozownik piany pusty 1 x 0,5 l

Wetrok Alcosal

Nr kat. Opakowanie
12620 Pojemnik 1 x 10 l
12621 Butelka 10 x 1 l
10182 Dozownik piany pusty 1 x 0,5 l

Nr kat. Opakowanie
12630 Pojemnik 1 x 10 l
12631 Butelka 10 x 1 l
10183 Dozownik piany pusty 1 x 0,5 l

Wetrok Reodor Wetrok Reodor Citro

Nr kat. Opakowanie
12400 Pojemnik 1 x 10 l
12410 Butelka 10 x 1 l
10234 Butelka z atomizerem, pełna 12 x 0,5 l
10134 Butelka z atomizerem, pusta 1 x 0,5 l
12405 Beczka 200 l

Wetrok Brilant


