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Ściereczki do usuwania kurzu Masslinn
Certyfikowana skuteczność w walce z kurzem i patogenami



Wycieranie wiążące kurz:
metoda czyszczenia na dziś i na przyszłość

Ściereczki do usuwania kurzu Masslinn niezawodnie wiążą w sobie kurz i patogeny. W porównaniu z 
odkurzaczem zapewniają nawet 2,5-krotnie większą wydajność czyszczenia powierzchni oraz możliwość 
uniwersalnego stosowania na podłogach i powierzchniach. Oto krótki przegląd wariantów produktu i 
korzyści wynikających z tej przyszłościowej metody czyszczenia.

Wycieranie wiążące 
kurz:
Efektywność i higiena 
Ściereczki do kurzu Masslinn optymalnie 
usuwają luźne zabrudzenia z podłóg i 
powierzchni. Tym samym wycieranie 
wiążące kurz idealnie sprawdza się w 
codziennym czyszczeniu regularnym lub 
jako przygotowanie do kolejnych metod 
czyszczenia, takich jak wycieranie na mokro, 
olejowanie lub szorowanie z odsysaniem.

Zasada:

1. Codzienne /regularne usuwanie 
luźnych zabrudzeń (ściereczki 
Masslinn)

2. W razie potrzeby usuwanie 
przywierających zanieczyszczeń 
(następna metoda czyszczenia).

Wycieranie wiążące kurz kontra odkurzanie: Która metoda pozwala 
wyczyścić większą powierzchnię w ciągu godziny?

W praktyce metody te pozwalają osiągnąć następującą wydajność czyszczenia powierzchni  
(gładka wykładzina podłogowa, wolna powierzchnia):

Podsumowanie: Korzystając z metody wycierania wiążącego kurz pracownicy sprzątający czyszczą w 
ciągu godziny dwukrotnie większą powierzchnię.

Odkurzanie  
(konwencjonalny odkurzacz do pracy na sucho):

Wycieranie wiążące kurz (ściereczki do 
usuwania kurzu i przyrząd do wycierania):

około 

600 – 800 
m2/h

około 

300 
m2/h



Oznakowanie ekologiczne Cradle to Cradle i atest FIGR:
ściereczki Masslinn są ekologiczne i skuteczne

Ekologiczne ściereczki jednorazowe? Tak! Ściereczki Masslinn posiadają oznakowanie ekologiczne:  
certyfikat Cradle to Cradle® (poziom Bronze). Ściereczki do usuwania kurzu Masslinn Wetrok są zgodne z  
zasadami zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie spełniają swoje główne zadanie: dokładnie usuwają kurz. 
Ściereczki Masslinn przeszły szereg szczegółowych badań porównawczych prowadzonych przez Instytut 
FIGR. Efekt: najwyższe noty w zakresie usuwania kurzu, wydajności czyszczenia i redukcji patogenów. 

Cradle to Cradle: 
co to znaczy?

Cradle to Cradle® (C2C) stosuje podejście 
holistyczne do oceny produktów. 
Wszystkie ściereczki Masslinn (oprócz 
pomarańczowych) posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle. Procedura przyznania 
etykiety obejmuje ocenę czynników  
ekologicznych i społecznych:

• Czy składniki produktu są nieszkodliwe dla człowieka i 
środowiska?

• Czy produkt ulega biodegradacji lub czy może zostać ponownie 
wykorzystany w ramach obiegu biologicznego albo technicznego?

• Ile energii pochłania proces produkcji, czy wykorzystywane są 
odnawialne źródła energii?

• Czy producent w odpowiedzialny sposób wykorzystuje  
surowce w produkcji?

• Czy producent przestrzega zasad współżycia społecznego i 
poddaje się w tym zakresie niezależnym audytom?

Istnieje pięć poziomów oznakowania: Basic, Bronze, Silver,  
Gold i Platinum. Ściereczki do usuwania kurzu Masslinn uzyskały 
certyfikat na poziomie Bronze. 

Przetestowane przez FIGR: 
co to znaczy?

Instytut FIGR (Forschungs- und 
Prüfinstitut für Facility Management) 
bada sprzęty i środki do czyszczenia 
pod względem ich jakości i 
skuteczności. Testy potwierdziły 
wysoką skuteczność usuwania 
kurzu i patogenów oraz doskonałe 
właściwości czyszczące ściereczek 

do usuwania kurzu Masslinn. Dwa najważniejsze wyniki 
porównawczych testów laboratoryjnych i praktycznych:

• Jeśli w połączeniu z czyszczeniem na mokro lub dezynfekcją 
pracownicy sprzątający używają ściereczek Masslinn do 
wycierania wiążącego kurz, uzyskują maksymalną redukcję 
patogenów i najlepsze efekty czyszczenia (usunięcie ponad 
90 % brudu).

• Wycieranie wiążące kurz ściereczkami Masslinn zapewnia  
znacznie większą redukcję patogenów niż  
samo wycieranie na mokro / szorowanie z odsysaniem.

Według oficjalnej ekspertyzy FIGR ściereczki do usuwania kurzu 
Masslinn „znakomicie nadają się” do wycierania wiążącego kurz 
(oryginalny cytat).



Wycieranie wiążące kurz: 10 zalet

• duża wydajność czyszczenia powierzchni 

• maksymalna higiena przed wycieraniem na mokro  
(usuwanie mikroorganizmów i patogenów)

• najlepsze wyniki czyszczenia  
według testu FIGR

• brak rozprzestrzeniania się drobnoustrojów  
(1 ściereczka jednorazowa na jedno pomieszczenie)

• brak wzbijania kurzu

• brak zużycia prądu

• brak hałasu  
(bez silnika ssącego)

• wysoki poziom bezpieczeństwa  
(brak kabla, nie ma niebezpieczeństwa potknięcia)

• niewielkie zapotrzebowanie na miejsce na wózku 
na środki czystości i w pomieszczeniu gospodarczym 

• natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń  
(nie dopiero przy wymianie worka na kurz w 
odkurzaczu)

Wskazówka: 
Wycieranie wiążące kurz nie nadaje się do usuwania silnych zabrudzeń ani do strukturalnych wykładzin podłogowych i tekstyliów.  
Tam nadal sprawdza się odkurzacz do pracy na sucho.

Impregnowanie olejem

Wiąże luźne zabrudzenia i kurz.

Masslinn Hopital Masslinn pomarańczowa Masslinn Dusty Masslinn żółta 

Do małych powierzchni Do średniej wielkości powierzchni Do średniej wielkości powierzchni Do dużych powierzchni

Impregnowanie środkiem klejącym

Wiąże luźne zabrudzenia i kurz.  
Wskazówka: wchłania nawet niewielkie ilości wody.

Masslinn 2000 Masslinn 2000, rolka

Do dużych powierzchni



Wetrok Masslinn:
najpopularniejsza ściereczka do usuwania kurzu używana w branży 
profesjonalnego sprzątania
Szukasz skutecznego, higienicznego i wydajnego sposobu na usuwanie kurzu z podłóg? Ściereczka 
jednorazowa Masslinn to idealny wybór. Tej niesamowitej ściereczki do usuwania kurzu używa ponad 
20 000 klientów na całym świecie – jest najpopularniejsza w Europie (branża profesjonalnego sprzątania). 
W 2022 roku przypada 70-lecie istnienia ściereczki jednorazowej – to tradycja, która zobowiązuje do 
maksymalnej jakości i higieny.

Wycieranie wiążące kurz:
higieniczna metoda wycierania podłogi
Opracowana przez firmę Wetrok metoda wycierania wiążącego kurz pozwala 
„przywołać kurz do porządku”.  
Trzy niepodważalne argumenty związane z higieną, które przemawiają za 
wycieraniem wiążącym kurz z użyciem jednorazowych ściereczek Masslinn:

1. Brak wzbijania kurzu:  
Ściereczki Masslinn nie wzbijają kurzu  
(= nie rozprowadzają patogenów)

2. Brak roznoszenia drobnoustrojów:  
Zmiana pomieszczenia oznacza zmianę ściereczki  
(1 pomieszczenie, 1 ściereczka).

3. Brak pozostałości kurzu:  
Ściereczki do usuwania kurzu Masslinn usuwają niemal 100 %  
kurzu i luźnych zanieczyszczeń. 

Dlaczego kurz jest 
niebezpieczny? 
Kurzu nie należy 
lekceważyć, ponieważ ...

… 80 % zabrudzeń w budynku to kurz. 

… 1 gram kurzu zawiera aż do 
1,5 miliona patogenów.

… Kurz jest nośnikiem niekiedy 
niebezpiecznych mikroorganizmów, 
bakterii i wirusów (ryzyko infekcji).

… Kurz może mieć bardzo negatywny 
wpływ na zdrowie (np. powodować 
astmę lub alergie).

Aby zapobiec problemom zdrowotnym, 
trzeba usuwać nawet najmniejsze,  
ledwo widoczne cząsteczki kurzu. 
Podstawowa zasada maksymalnej 
higieny: najpierw należy usunąć kurz  
wraz z patogeniami za pomocą ściereczek 
Masslinn, a następnie przetrzeć 
powierzchnię na mokro lub wyczyścić 
metodą szorowania z odsysaniem  
(w przypadku przywierających  
zabrudzeń).
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www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tel. +41 43 255 51 51, faks +41 43 255 53 79
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wiedeń, tel. 0800 20 48 68, faks 0800 20 48 78
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tel. +49 2171 398-0, faks +49 2171 398-100
Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, tel. +48 22 331 20 50, faks +48 22 331 20 60
Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-19272 Sollentuna, tel. +46 8 444 34 00, faks +46 8 444 34 01

Ściereczki do usuwania kurzu Masslinn można 
teraz wygodnie zamówić w sklepie internetowym: 

Szwajcaria: shop.wetrok.com

Niemcy: shop.wetrok.de

Austria: shop.wetrok.at

Opinia klienta: Idealne rozwiązanie dla muzeów i 
placówek służby zdrowia

„Polecam wycieranie wiążące kurz wszystkim firmom, które szukają 
skutecznej i higienicznej metody usuwania kurzu. Metoda wycierania 
wiążącego kurz za pomocą ściereczek jednorazowych powinna być 
oczywistym wyborem w szczególności w przypadku muzeów i kościołów 
(obiekty wrażliwe na kurz) oraz hoteli i placówek służby zdrowia 
(zapobieganie rozprzestrzenianiu się wraz z kurzem wirusów i patogenów)”.

Thomas Gaisberger, kierownik odpowiedzialny za utrzymanie wszystkich obiek-
tów muzealnych Związku Muzeów KHM (m. in. Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu)

Strona specjalna – 
Ściereczki do usuwania 
kurzu Masslinn

Chcesz dowiedzieć się więcej o 
ściereczkach do usuwania kurzu 
Masslinn? Kliknij tutaj, aby przejść 
do specjalnej strony poświęconej 
wycieraniu wiążącemu kurz:

Film instruktażowy: 
wycieranie wiążące kurz – 
tak to się robi

Chcesz nauczyć się 
profesjonalnego wycierania 
kurzu?  
Obejrzyj film instruktażowy:

OBEJRZYJ  
FILM


