
©
 C

o
p

yr
ig

ht
 b

y 
W

et
ro

k 
A

G
, 0

8/
20

22

Środki do czyszczenia powierzchni Wetrok
Przyjemne czyszczenie pianą
 



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 obowiązują specyficzne wymogi dotyczące czyszczenia – zarówno pod kątem higieny, jak i estetyki.

Czyszczenie musi być szybkie, łatwe i higieniczne. Powinno zapewniać odpowiednią skuteczność 

czyszczenia silnych zabrudzeń, a mimo to chronić powierzchnię. Prezentujemy dwa najpopularniejsze 

środki do czyszczenia powierzchni:

Uniwersalny: środek czyszczący na bazie 

alkoholu z gwarancją braku smug 

Wetrok Alcosal to sprawdzony środek 

czyszczący na bazie alkoholu do różnych 

zastosowań. 

Wetrok Alcosal to czysty efekt:

1. Szybkie schnięcie: 

Szybko schnie i nie pozostawia smug.

2. Przyjemny zapach:  

Pozostawia świeży zapach (lawendy).

3. Neutralne pH: 

Alcosal jest łagodny dla materiałów.

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. 

Wetrok Alcosal

Klasyka i innowacja:  
dwa popularne środki do czyszczenia powierzchni

EASY 
TO CLEAN

Gotowy do użycia i pieniący:  

głęboko wnikający, niezwykle silny środek 

czyszczący 

Wetrok Powersurf uniwersalny, wysokowydajny 

środek czyszczący. 

Wetrok Powersurf ma trzy atuty:

1. Bardzo duża wydajność czyszczenia: 

Funkcja czyszczenia punktowego pozwala 

z łatwością usuwać nawet uporczywe 

zabrudzenia i pozostałości.

2. Easy-to-Clean: 

Wysoka skuteczność dzięki efektowi Easy-

to-Clean, cząsteczki brudu nie przywierają 

do powierzchni i łatwiej je usunąć.

3. Łatwe stosowanie: 

Gotowy do użycia roztwór pozwala 

zaoszczędzić czas i obniża koszty 

pracownicze.

Wetrok Powersurf
EASY 

TO CLEAN



Siedmiu wspaniałych – lśniąca czystość

Asortyment środków do czyszczenia powierzchni 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.

Gotowy do użycia środek zapewniający  

lustrzany połysk

Środek zapewniający lśniącą czystość szkła, luster  

i płaskich ekranów. Wetrok Brilant usuwa oleiste i tłuste 

zabrudzenia oraz redukuje zaparowywanie luster. 

Właściwości antystatyczne zapobiegają przywieraniu 

kurzu, a powierzchnia dłużej zachowuje lśniącą czystość.

Zalety:

•  właściwości antystatyczne i zapobieganie 

zaparowywaniu luster

•  środek sprawdzony przez niezależny instytut badawczy 

pod kątem skuteczności czyszczenia płaskich ekranów

Wetrok Brilant

Wskazówka: Wykorzystaj wiedzę dotyczącą 

specjalistycznego czyszczenia samochodu i przetestuj 

również Minatol Top Glass forte, silny środek do 

czyszczenia szkła i tworzyw sztucznych.

Środek do czyszczenia delikatnych powierzchni  

z tworzyw sztucznych

Idealny środek do bezpiecznego czyszczenia 

delikatnych powierzchni z tworzywa sztucznego. Wetrok 

Acrylstar to jednak nie tylko sprawdzony środek do 

mycia szyb akrylowych, ale także uniwersalny środek do 

czyszczenia niemal wszystkich rodzajów powierzchni 

zmywalnych (płytek, szkła, różnych tworzyw sztucznych 

itp.).   

Zalety:

• opracowany specjalnie do czyszczenia szkła 

akrylowego, płaskich ekranów i tworzyw sztucznych, 

takich jak ABS i PC. (odporność materiałów 

potwierdzona przez niezależny instytut badawczy).

•  nie pozostawia smug

• łagodny dla materiału

• gotowy do użycia spray

Wetrok Acrylstar

Środek do czyszczenia punktowego z 

dodatkowym atutem

Środek do szybkiego i dokładnego usuwania 

uporczywych zabrudzeń powierzchni. Kompozycja 

środków powierzchniowo-czynnych oraz 

innowacyjnych i skutecznych rozpuszczalników 

zapewnia doskonały efekt czyszczenia przy 

minimalnych nakładach.   

Zalety:

• efekt Easy-to-Clean i efekt warstwy ochronnej

• do czyszczenia punktowego

• szybko schnie i nie pozostawia smug

• pieniący

•  gotowy do użycia

Wetrok Powersurf

EASY 
TO CLEAN

 

Klasyczny środek czyszczący na bazie alkoholu

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

•  niebieskie zabarwienie

Wetrok Alcosal

 



Specjalista

Środek do szybkiego usuwania punktowych 

zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie 

rozpuszczalników. Wysoce skuteczna emulsja 

czyszcząca działa precyzyjnie i niezwykle 

intensywnie. Dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Zalety:

•  łatwa obsługa

•  lekko perfumowany

•  uniwersalny

Wetrok Topclean

Wskazówka: Nierozcieńczony środek nanieść na suchą 

ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. 

Umyć powierzchnię i wytrzeć ją do sucha. 

Zapachowy odświeżacz powietrza

Idealny 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%

Wetrok Reodor / Reodor citro

Wskazówka: Naprzemienne stosowanie Wetrok Reodor i 

Wetrok Reodor citro gwarantuje trwały zapach i zwiększa 

wrażenie czystości. 

 



 

Oszczędność czasu i pieniędzy, ale bez uszczerbku dla 

jakości czyszczenia – czy to możliwe?  

Wyjątkowa metoda czyszczenia pianą oferowana przez 

firmę Wetrok rozwiązuje tę pozorną sprzeczność. Butelka 

ze spieniaczem Wetrok zastępuje typową butelkę ze spryskiwaczem,  

a tym samym rewolucjonizuje czyszczenie powierzchni:

• Precyzyjne dozowanie i łatwa obsługa: 

Przestrzegać instrukcji dozowania umieszczonej na butelce. Rozcieńczyć 

środek czyszczący wodą. Nanieść pianę na powierzchnię ściereczką z 

mikrofibry.

• Oszczędność środków chemicznych i wody: 

Konsystencja piany gwarantuje wykorzystanie każdej kropli roztworu 

czyszczącego. 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: 

Butelka ze spieniaczem 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.

Czyszczenie pianą 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 
oraz budynkach użyteczności publicznej tworzą przyjemną atmosferę. Są również zawsze wizytówką 
całego zespołu zajmującego się Facility Service. I powodem do dumy. Bo pierwsze wrażenie można 
zrobić tylko raz.

70%

10%

80%

100%

Zużycie środka 
chemicznego

Czyszczenie pianą WetrokLegenda: popularna metoda z użyciem wiadra

Zużycie wody Nakład czasowy

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

wykręcaniem ścierek. Gwarancja szybkiego postępu pracy bez nadmiernego wysiłku.

Czystość bez fizycznego zmęczenia

Intensywne działanie specjalnych środków powierzchniowo-czynnych dzięki konsystencji piany:  

Środki powierzchniowo-czynne dobrze się rozprowadzają, ponieważ zmniejszają napięcie 

powierzchniowe i skutecznie emulgują oleiste zabrudzenia. Ergonomia i bezpieczeństwo

Rezultat czyszczenia

Czyszczenie pianą: efektywność pod każdym względem
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www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wiedeń, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00

Środek do czyszczenia powierzchni o indywidualnych zaletach

Nr kat. Opakowanie
4221010 Pojemnik 1 x 10 l
4221025 Pojemnik 1 x 25 l
4221090 Beczka 1 x 200 l
10216 Butelka ze spryskiwaczem,  

pełna 12 x 0,5 l
10093 Butelka ze spryskiwaczem,  

pusta 1 x 0,5 l

Minatol Top Glass forte

Nr kat. Opakowanie
12640 Pojemnik 1 x 10 l
12641 Butelka 10 x 1 l
10196 Dozownik piany, pusty 1 x 0,5 l
10096 Butelka ze spryskiwaczem,  

pusta 1 x 0,5 l

Wetrok Powersurf

 

Nr kat. Opakowanie
12500 Pojemnik 1 x 10 l
10235 Dozownik, pełny 10 x 0,5 l
10135 Dozownik, pusty 1 x 0,5 l

Wetrok Topclean

Nr kat. Opakowanie
10040 Pojemnik 1 x 10 l
10041 Butelka ze spryskiwaczem,  

pełna 12 x 0,5 l
10043 Butelka ze spryskiwaczem,  

pusta 1 x 0,5 l

Wetrok Acrylstar

 

Nr kat. Opakowanie
12600 Pojemnik 1 x 10 l
12608 Pojemnik 60 x 10 l (paleta)
12605 Beczka 1 x 200 l
10224 Dozownik, pełny 10 x 0,5 l
10124 Dozownik, pusty 1 x 0,5 l
10191 Dozownik piany, pusty 1 x 0,5 l
10095 Butelka ze spryskiwaczem,  

pusta 1 x 0,5 l

Wetrok Alcosal

 

Nr kat. Opakowanie
12620 Pojemnik 1 x 10 l
12621 Butelka 10 x 1 l
10117 Dozownik, pusty 1 x 0,5 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
10119 Dozownik, pusty 1 x 0,5 l
10183 Dozownik piany, pusty 1 x 0,5 l

Wetrok Reodor Wetrok Reodor citro

  

Nr kat. Opakowanie
12400 Pojemnik 1 x 10 l
12408 Pojemnik 60 x 10 l (paleta)
10234 Butelka ze spryskiwaczem,  

pełna 12 x 0,5 l
12405 Beczka 200 l
10094 Butelka ze spryskiwaczem,  

pusta 1 x 0,5 l

Wetrok Brilant

Efekt EASY-TO-CLEAN:

w filmie nasz Lokaj Ben w humorystyczny 

sposób prezentuje zasadę działania.


