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Wetrok Reshine Sport 
Środek do usuwania zabrudzeń z żywicy – 
liga zawodowa Wetrok
W halach sportowych wykorzystywanych do gry w piłkę ręczną 
dużym problemem są pozostałości żywicy. Często cała podłoga jest 
pokryta ciemnymi śladami butów i piłek. Uporczywych zabrudzeń 
nie da się usunąć przy użyciu konwencjonalnych środków (również 
preparaty specjalne z trudem dają radę). Ponadto zdarza się często, 
że podczas szorowania wraz ze śladami żywicy schodzi również 
oznakowanie pola gry. Wetrok opracował nowe rozwiązanie: Wetrok 
Reshine Sport, specjalny środek do czyszczenia podłóg, który 
usuwa wszystkie rodzaje żywicy, a także pozostałe zabrudzenia – 
bez pozostawiania śladów czy uszkadzania okładziny. 

Zalety

Skuteczne usuwanie wszystkich 
rodzajów żywicy
Konwencjonalne środki do usuwania żywicy 
często przeznaczone są tylko do jednego 
rodzaju żywic – Reshine Sport efektywnie 
usuwa je wszystkie: zarówno żywice 
rozpuszczalne w wodzie, jak i naturalne 
żywice drzewne. Dlaczego? Ponieważ 
zawodnicy stosują różne rodzaje żywic.

Higieniczne czyszczenie – znakomity efekt
Tam, gdzie inne preparaty do usuwania 
środków zwiększających przyczepność 
zawodzą, Reshine Sport radzi sobie nawet 
z zaschniętymi plamami z żywicy. Można 
używać go zarówno do czyszczenia 
regularnego, jak i intensywnego.

Ochrona okładziny i oznakowania pola gry
Intensywne środki do usuwania żywicy 
zapewniają wprawdzie niezawodne 
czyszczenie, często jednak uszkadzają 
oznakowanie pola gry lub okładzinę hali. 
Reshine Sport usuwa tylko jedno – żywicę.

Zastosowanie poza halą 
Po meczu piłki ręcznej często także ściany 
i szatnie są zabrudzone żywicą – Reshine 
Sport w każdym przypadku sprawdzi 
się niezawodnie. Poza tym: nadaje się 
również do usuwania czarnych śladów 
podeszw.

Uniwersalne zastosowanie
Reshine Sport to środek o uniwersalnym 
zastosowaniu: jednoetapowe szorowanie 
(lekkie zabrudzenia), dwuetapowe 
szorowanie (silne zabrudzenia) lub w 
kombinacji: spryskiwanie wstępne przy 
użyciu spryskiwacza/aplikowanie mopem, 
a następnie czyszczenie przy użyciu 
maszyny szorującej (silne zabrudzenia). 
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�  efektywny środek do czyszczenia 
regularnego i intensywnego

�  usuwa wszystkie rodzaje żywic  
(rozpuszczalne w wodzie i 
naturalne)

�  nie usuwa oznakowania pola gry

�  w czasie działania środka  
utrzymywać mokrą powierzchnię

�  nadaje się do wszystkich wodoodpornych  
podłóg bez powłok ochronnych

�  certyfikat DIN 18032  
(właściwości antypoślizgowe)

�   specjalny środek do usuwania  
preparatów zwiększających 
przyczepność piłki ręcznej w 
halach sportowych

�  hale sportowe
�  sale gimnastyczne

�  hale piłki ręcznej
�  szatnie

�   schowki i magazyny

�  szorowanie z odsysaniem, metoda bezpośrednia (jednoetapowa)
�  szorowanie z odsysaniem, metoda pośrednia (dwuetapowa)

11 (koncentrat)

Właściwości

Ważne wskazówki

Zakres stosowania

Zastosowanie

Wartość pH

Pojemnik

Wetrok Reshine Sport 
Środek do usuwania zabrudzeń z żywicy – liga zawodowa Wetrok

1 x 10 l
Nr kat. 12280 

3 x 5 l 
Nr kat. 12281 

Butelka ze spryskiwaczem 0,5 l (bez nakładki)
Nr kat. 12282 
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�  alkaliczny
�  lekko perfumowany
�  bezpieczny w użyciu 

(nie jest wyrobem 
niebezpiecznym)

«Przez osiem lat zabrudzenia z żywicy były dużym problemem w naszej hali. Odkąd używamy Wetrok 
Reshine Sport, problem ten należy do przeszłości. Można nawet powiedzieć, że podłoga hali przeżyła 
swój renesans – po raz pierwszy po czyszczeniu całkowicie zniknęły WSZYSTKIE pozostałości 
żywicy».

Opinie klientów

Zadowolona obsługa hali, zadowoleni użytkownicy hali

Jürgen Hemberle 
Dozorca i kierownik hali w Bühler Sportstätten GmbH w Bühl (Niemcy)
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