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Wetroks Granuline
En våglängd före

Wetrok Granuline och rengöring med skum – 
en innovativ produkt med en miljövänlig metod
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Granulatets effektivitet är en  
världsnyhet som gör alla till vinnare

Önskar du dig en rengöringsprodukt som rengör effektivare än de produkter du använt hittills och som 
samtidigt minskar dina kostnader? Då är det dags för Wetrok Granuline – små påsar med granulatkorn 
vars innehåll direkt löser upp sig i vatten. Principen är 1 påse per användning.  
De små påsarna ersätter tunga dunkar och gör all hantering mycket enklare – från transport och 
användarsäkerhet till att man slipper dosera. Alla är vinnare med Granuline: användare, teamledare, 
inköpare – och miljön.

Hur mycket onödigt vatten transporterar du varje år i form av flytande kemikalier?  
Gott och väl över 80 procent – och det är 80 procent för mycket! Med Wetrok Granuline 
transporterar du i framtiden inget annat än det verksamma ämne som du de facto 
behöver för rengöringen – granulatkornen. 

• Spara transportkostnader med upp till 75 procent
• Förenkla transporthanteringen
• Transporten kan göras i personbil istället för lastbil

Tar inlagring och omlagring av rengöringsmedel för mycket tid av din personal?  
Då kommer Wetrok Granuline i framtiden att göra din vardag betydligt enklare. Fyra lådor 
med Wetrok Granuline (25 påsar à 5 g) ersätter en 10-litersdunk med flytande kemikalier. 
Varför lägga tid på transporter och att bära tunga dunkar när ditt team istället kan 
använda tiden till det de kan bäst – utföra sina rengöringsuppdrag.

• Spara upp till 75 procent av lagerkostnaderna
• Upp till 95 procent lägre vikt i lagret
• Inga vätskor, inget spill, inga spilltråg

Minska dina transportkostnader med tre fjärdedelar

Minska dina lagerkostnader med tre fjärdedelar 

Feldoseringar kostar mycket pengar varje år. Med rengöring 
med Wetrok Granulat sänker du dessa kostnader till noll. De 
portionsförpackade Wetrok Granulat-rengöringsmedlen är de första 
som inte bara minskar överdoseringarna utan även eliminerar dem 
helt. 

• 1 påse per användning
• Ingen manuell dosering, inga felkällor (dosera lite extra)
• Inga inköp av doseringshjälpmedel krävs
• Kraftigt minskat behov av utbildning och förberedelser

Eliminera överdoseringarna helt 
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Liten påse, stor effekt:
Kunder och experter är överväldigade

Så här enkelt fungerar skummetoden:

Med Granuline har Wetroks forskare fått ett riktigt genombrott. 
Som den första utvecklaren i världen har Wetrok lyckats med det 
som hittills varit omöjligt – en vattenfri rengöringsprodukt som 
överträffar rengöringsförmågan hos fl ytande rengöringsprodukter. 
Den lysande framgången har belönats tvåfaldigt: Wetrok Granuline 
skyddas med ett patent och har belönats med innovationspriset 
CMS Purus Innovation Award 2017. 

Tycker du att dina medarbetares hälsa är viktig och vill du bidra till en bättre miljö? 
Då ska du använda Granusurf, Granusan och Granusan forte med metoden 
”fukttorka med skum” som Wetrok utvecklat. 

Era fördelar:
• Säkert: inga spraypartiklar som kan hamna i luftvägarna
• Miljövänligt: 90 % mindre vattenförbrukning, 30 % mindre kemikalieanvändning
• Ergonomiskt: ni behöver inte vrida ur trasor, något som kan slita på handleder
• Enkelt: doseringsanvisningarna fi nns direkt på fl askan
• Effektivt: ni behöver inte eftertorka, det blir inga ränder

”Tack vare omställningen från fl ytande rengöringsmedel till granulat har vi kunnat 
minska vår transportvolym och lagerutrymmet med över 75 procent. Räknar man in 
alla dessa besparingar är Wetrok Granuline billigare än alla andra vanliga fl ytande 
rengöringsmedel.”

Peter Härry, regionalchef för nordvästra Schweiz hos städföretaget Rohr AG

Patenterad och belönad:
En metod med granulat som är unik i världen

Wetrok Granuline och rengöring med skum – 
en innovativ produkt med en miljövänlig metod

Åsikter från kunderna: Wetrok Granuline slår till och med kunder 
med över 20 års erfarenhet från rengöringsbranschen med häpnad



Granuline:
med mycket god biologisk nedbrytbarhet

När det gäller att minska det totala klimatavtrycket uppvisar miljöcertifi erade produkter ofta 
medelmåttiga resultat jämfört med Wetrok Granuline. De små Granuline-påsarna optimerar 
nämligen inte bara en utan samtliga miljörelevanta aspekter längs värdekedjan. Detta tack vare 
sin unika form som granulat. 

• Inget vatten, mindre volymer, färre transporter
• 30 procent lägre kemikalieanvändning
• 90 procent lägre vattenförbrukning
• Mycket god biologisk nedbrytbarhet

Vad ställer du helst in på lagret: en cirka 100 
gram lätt låda med Granuline Sticks eller en 
10-litersdunk med fl ytande kemikalier? Med 
Wetrok Granuline skapar du i ett slag betydligt 
bättre arbetsmiljö för dina medarbetare: 

• De slipper släpa på tunga dunkar 
• Ingen farlig hud- eller ögonkontakt med 

kemikalier (perforerad påse)
• Inga lösningsmedel, inga ångor, inga 

andningsbesvär

Agera miljövänligt

Maximera säkerheten och 
ergonomin för din personal

Du undrar kanske varför Wetrok 
Granuline inte är certifi erat som 
ekologiskt rengöringsmedel? 
Orsaken är den avancerade 
tekniken: För närvarande fi nns 
ingen certifi eringskategori 
för granulatbaserade 
rengöringsmedel. Fakta är 
emellertid att  Wetrok Granuline 
enligt OECD 302b har en mycket 
god biologisk nedbrytbarhet och 
bidrar tack vare de betydligt färre 
transporterna till väsentligt lägre 
CO2-utsläpp.

Biologiskt nedbrytbar men 
utan certifi ering – därför 
har Granuline (ännu) ingen 
miljömärkning

• Lägre CO2-utsläpp

• Inga plastdunkar

Granuline har mycket god biologisk nedbrytbarhet. Men miljövänligheten går längre än så: Granuline 
förbättrar inte bara en miljövänlig faktor utan ställer hela materialhanteringen längs leveranskedjan på 
huvudet. Från minskade CO2-utsläpp vid transporter till betydligt mindre användning av kemikalier och 
vatten och att slippa lämna in dunkar för återvinning.  Den sociala hållbarheten är också betydligt bättre: 
Aldrig tidigare har ett rengöringsmedel varit lika säkert att använda för personalen.
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Granusurf

ytrengöringsmedlet 
för alla lägen

Alla ytor blir garanterat fria från ränder 
när man rengör med Granusurf. 
Detta allrengöringsmedel är otroligt 
mångsidigt, har en behaglig doft och 
ger ett strålande rent resultat på alla 
tvättbara ytor. 

18710 1 st. = 25 sticks à 5 g
18711 1 st. = 10 x 25 sticks à 5 g

Egenskaper:
• svagt alkaliskt
• högskummande: perfekt för metoden 

”manuell skumrengöring”
• löser upp sig direkt i kontakt 

med vatten
• lätt parfymerad
• blåfärgat

Lämpligt för alla ytor som tål vatten

pH-värde*: 8–9

Dosering:

1x

  

1x

Granuline fullsortiment:
fem effektiva granulat för alla typer av rengöring

Granufl oor

Rengöringsmedel för golvunderhåll 
med fl exibelt användningsområde

Genom att Granufl oor gör hela golvet 
fuktigt blir alla golv i hela byggnaden 
maximalt rena. Både vid användning 
med hink och vatten och med kombis-
kurmaskin garanteras utmärkta rengö-
ringsresultat.

18720 1 st. = 25 sticks à 24 g
18721 1 st. = 10 x 25 sticks à 24 g

Egenskaper:
• självblandande
• lämplig för maskiner
• fri från lösningsmedel
• löser upp sig direkt i kontakt 

med vatten
• lätt parfymerad
• grönfärgad

Passar alla golvbeläggningar som tål vatten

pH-värde*: 7–8

Dosering:

1x

  

1x

Granusan

underhållsrengöringsmedlet 
för hela badrummet

Granusan åtgärdar alla typer av 
smuts i badrum, duschrum och 
toalettutrymmen. Det antikorrosiva 
underhållsrengöringsmedlet för 
sanitetsutrymmen ser till att armaturer 
och kakel ser ut som nya varje dag.

18730 1 st. = 25 sticks à 5 g
18731 1 st. = 10 x 25 sticks à 5 g

Egenskaper:
• sur
• högskummande: perfekt för metoden 

”manuell skumrengöring”
• löser upp sig direkt i kontakt 

med vatten
• lätt parfymerad
• rödfärgat

Lämpar sig för alla ytor som tål syra

pH-värde*: 2–3

Dosering:

1x

  

1x

1 stick på 4 l vatten 1 stick på 4 l vatten

1 stick per
Wetrok skumfl aska

1 stick per
Wetrok skumfl aska

1 stick på 8 l vatten

1 stick på 10 l vatten

Alla Granuline-produkter löses upp helt på 30 sekunder!
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Granubowl

ett revolutionerande WC-rengörings-
medel med förbluffande effekt

Granubowl är ett superstarkt grundrengö-
ringsmedel för toaletter. Inget fl ytande 
ren göringsmedel verkar så målinriktat mot 
kalk. Den innovativa tvåstegsmetoden:

1. Under verkningstiden löser granulatet upp 
kalkrester.

2. Skumma upp granulatet med toalettborsten 
för att efterbehandla svåråtkomliga ställen 
(valfritt).

18770 1 st. = 25 sticks à 24 g
18771 1 st. = 10 x 25 sticks à 24 g

Egenskaper:
• mycket surt 
• högskummande
• löser upp sig direkt i kontakt med vatten 

och färgas blått
• oparfymerat

Lämpar sig för alla ytor som tål syra

pH-värde*: 0,5–1,5

Dosering:

1x

Granusan forte

grundrengöringsmedlet för sani-
tetsutrymmen med extra kraft mot kalk

Dess superkraft mot kalk gör Granusan 
forte till ett grundrengöringsmedel för 
sanitetsutrymmen som man inte kan 
vara utan. Den löser upp hårt sittande 
kalkrester på ett litet kick – och skapar 
lång hållbarhet med sitt antikorrosiva 
innehåll.

18760 1 st. = 25 sticks à 19,5 g
18761 1 st. = 10 x 25 sticks à 19,5 g

Egenskaper:
• mycket surt 
• högskummande: perfekt för metoden ”ma-

nuell skumrengöring”
• löser upp sig direkt i kontakt med vatten
• oparfymerat 
• rödfärgat

Lämpar sig för alla ytor som tål syra

pH-värde*: 0,5–1,5

Dosering:

1x

  

1x

1 stick på 4 l vatten 1 stick per toalettstol

1 stick per
Wetrok skumfl aska

Wetrok Granuline:
Varför originalet ger 
det renaste resultatet

Wetrok Granuline har fått så 
mycket uppmärksamhet att 
de första kopiorna redan har 
kommit ut på marknaden. 
Wetrok Granuline har emellertid 
förbättrats till perfektion under 
fl era år av forskning och ligger 
därför långt före kopiorna.

Rengöringsförmåga: 
Användningen av elektrosterisk stabilisering 
lyfter granulatets rengöringsförmåga till nya 
höjder.

Effektivitet:
Produkter i pulverform kräver i vissa fall 
upp till åtta minuter för att lösas upp. 
Wetrok Granuline är däremot redo att 
användas efter 30 sekunder. 

Patent:
Wetrok Granuline är det enda vattenfria 
rengöringsmedlet vars innovativa teknik 
redan bekräftats med ett patent. 

Komplett sortiment:
Med de fem Granuline-produkterna kan 
du städa hela byggnaden med granulat. 
Därmed är Granuline den enda vatten-
fria serien som kan erbjuda ett komplett 
sortiment. 

Säkerhet:
Medan självupplösande pulverpåsar kan 
innebära en risk vid fuktiga och varma 
temperaturer under lagring eller transport 
kan man lita på förpackningen av Wetrok 
Granuline-påsarna till 100 procent.




