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Informacja prasowa Wetrok Caledor i Calexan forte
Wersja pełna

Skuteczność i ochrona antykorozyjna w jednym

Wetrok Caledor i Wetrok Calexan forte w nowej formule i z licznymi zaletami
Caledor i Calexan forte – środki do czyszczenia Wetrok z nową formułą – szybko i dokładnie
usuwają osad wapienny i osad z moczu, nie korodując przy tym armatury. Można je
stosować do ręcznego czyszczenia pianą, co znacznie skraca czas pracy, gdyż nie
wymagają one spłukiwania.
Kwasy są nieodzownym składnikiem preparatów do usuwania osadów wapiennych i osadów z
moczu. Takie już są prawa chemii. Mają one jednak niepożądane działanie uboczne: naruszają
powierzchnie z metalu i przy regularnym stosowaniu trwale je korodują. Firma Wetrok intensywnie
pracowała nad tym bardzo aktualnym problemem. Chodziło o stworzenie takiego preparatu, który
w równej mierze sprostałby wykluczającym się wymogom wysokiej skuteczności i jednocześnie
ochrony armatury i wrażliwych powierzchni.
Przemyślane zastosowanie kwasów i substancji czynnych przeciw korozji
Efektem tych prac są innowacyjne preparaty szwajcarskiego pioniera jakości w dziedzinie
profesjonalnego czyszczenia: Wetrok Caledor do mycia i pielęgnacji urządzeń sanitarnych oraz
Wetrok Calexan forte do czyszczenia zasadniczego – oba z nową formułą. Produkty te
opracowano do konkretnych zastosowań, ich główne właściwości są jednak podobne. Zawierają
specjalne, wysoce skuteczne i wysokowartościowe kwasy w starannie dobranych proporcjach.
Niezawodnie usuwają osad wapienny oraz osad z moczu. W połączeniu z chemicznymi
inhibitorami kwasy te neutralizują procesy korozji. Łącząc pozornie wykluczające się właściwości –
skuteczność działania z ochroną antykorozyjną – w jednym preparacie, firma Wetrok ustanowiła
nowe standardy w zakresie profesjonalnego czyszczenia urządzeń sanitarnych.

Wydajny duet: idealna higiena bez spłukiwania
Środek myjąco-pielęgnujący Wetrok Caledor i preparat Wetrok Calexan do czyszczenia
zasadniczego stosowane regularnie stanowią kompleksowe rozwiązanie do wydajnego i
łagodnego czyszczenia wilgotnych pomieszczeń. Oba produkty doskonale się uzupełniają. Wetrok
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Caldedor przeznaczony jest do codziennego lub przynajmniej regularnego mycia urządzeń
sanitarnych, Wetrok Calexan forte natomiast do usuwania uporczywych osadów wapiennych i
osadów z moczu. Oba produkty odznaczają się niespotykaną dotąd szybkością działania, co
znacznie skraca sam czas pracy.
Środek myjąco-pielęgnujący Wetrok Caledor schnie bardzo szybko, nie pozostawiając smug. Efekt
można sprawdzić natychmiast. Łagodny zapach podkreśla przyjemny efekt czystości i higieny.
Środek do czyszczenia zasadniczego Wetrok Calexan forte o szybkim działaniu przekonuje
wysoką skutecznością w usuwaniu osadów wapiennych. Również w postaci nierozcieńczonej jest
łagodny dla chromowanych powierzchni – nie powoduje korozji. Ponadto bezzapachowy Wetrok
Calexan forte nie rozprzestrzenia ostrych i nieprzyjemnych zapachów.
Oba preparaty Wetrok do sanitariatów znacznie zwiększają wydajność czyszczenia, ponieważ nie
wymagają spłukiwania. Dzięki temu czyszczenie sanitariatu ogranicza się do jednego cyklu pracy.
Wydajne ręczne czyszczenie pianą
Wydajna i przyjemna metoda ręcznego czyszczenia pianą sprawia, że regularne mycie
sanitariatów środkiem Wetrok Caledor jest łatwe i bezpieczne. Dzięki nowej formule Wetrok
Calexan forte metodę tę można również zastosować podczas czyszczenia zasadniczego. Wetrok
Caledor pieni się już w stężeniu 10%, a Wetrok Calexan forte w stężeniu 20%. Ręczne
czyszczenie pianą pozwala ograniczyć zużycie środków chemicznych, zapewnia wysoką
skuteczność i ułatwia pracę. Pracownicy nie są przy tym narażeni na wdychanie aerozoli, nie
muszą nosić ze sobą wiadra czy też wyżymać ścierek. Praca skupia się na wydajności.
(4058 znaków ze spacjami)
Więcej informacji udziela osoba kontaktowa:
Manuela Glanzmann, kierownik działu komunikacji
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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Wersja skrócona
Skuteczność i ochrona antykorozyjna w jednym

Wetrok Caledor i Wetrok Calexan forte w nowej formule i z licznymi zaletami
Caledor i Calexan forte – środki do czyszczenia Wetrok z nową formułą – szybko i dokładnie
usuwają osad wapienny i osad z moczu, nie korodując przy tym armatury. Można je stosować do
ręcznego czyszczenia pianą, co znacznie skraca czas pracy, gdyż nie wymagają one spłukiwania.
Oba preparaty zawierają specjalne, wysoce skuteczne kwasy w starannie dobranych proporcjach,
które błyskawicznie usuwają osady wapienne i osady z moczu. W połączeniu z chemicznymi
inhibitorami kwasy te neutralizują procesy korozji. Środek myjąco-pielęgnujący Wetrok Caledor i
preparat Wetrok Calexan do czyszczenia zasadniczego doskonale się uzupełniają, stanowiąc w
ten sposób kompleksowe rozwiązanie do wydajnego i łagodnego czyszczenia wilgotnych
pomieszczeń.
(961 znaków ze spacjami)
Więcej informacji udziela osoba kontaktowa:
Manuela Glanzmann, kierownik działu komunikacji
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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