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Pressmeddelanden Wetrok Caledor och Calexan forte
Fullständig version

Motsägelserna mellan effektivitet och korrosionsskydd inom toalettrengöring löst

Wetrok Caledor och Wetrok Calexan forte med nytt recept och ökat
mervärde
Wetroks rengöringsmedel för toalettutrymmen Caledor och Calexan forte avlägsnar snabbt
och noggrant kalk och urinbeläggning med nytt recept. Trots detta orsakar de inga
korrosionsskador på armaturen. De används med den effektiva metoden ”manuell
skumning” och är kompromisslösa tidsbesparare. De kräver nämligen ingen eftersköljning.
För att ta bort kalk- och urinbeläggningar måste man använda syra. Det är ett kemiskt faktum.
Syror har dock den oönskade biverkan att de angriper metallytor och med tiden orsakar
oåterkalleliga korrosionsskador. Wetrok har arbetat hårt med detta mycket vanliga problem. Målet
har varit att uppfylla de motsägelsefulla kraven på en effektiv rengöring som samtidigt är skonsam
mot armaturer och känsliga ytor.
Målinriktad användning av syror och ämnen mot korrosion
Resultatet av arbetet är ännu en innovation från Wetrok, som är kvalitetsledande tillverkare av
professionella rengöringsmedel från Schweiz: Både Wetrok Caledor för underhållsstädning och
Wetrok Calexan forte för grundrengöring har fått nya recept. Båda produkterna är framtagna för
sina respektive användningsområden, men utgår från liknande egenskaper. De innehåller
särskilda, mycket verksamma syror av hög kvalitet i noggrant avvägda mängder. Kalk och
urinbeläggningar försvinner effektivt och säkert. Dessa syror neutraliserar i kombination med
kemiska hämmande substanser den korrosiva effekten. Genom den lyckade lösningen på den
skenbara motsägelsen mellan rengöringseffektivitet och korrosionsskydd sätter Wetrok nya
standarder inom området för rengöring av toalettutrymmen.

En tidsbesparande duo för perfekt hygien utan eftersköljning
Underhållsrengöringsmedlet Wetrok Caledor och grundrengöringsmedlet Wetrok Calexan forte
skapar tillsammans en övertygande helhetslösning för en effektiv och skonsam rengöring av
1

våtutrymmen. Båda produkterna kompletterar och är perfekt avstämda till varandra. Wetrok
Caledor lämpar sig bäst för daglig eller åtminstone regelbunden städning av toalettutrymmen,
medan Wetrok Calexan forte används när det gäller att ta bort hårt sittande kalk- och
urinbeläggningar. Båda produkterna utmärker sig genom en kortare verkningstid än någonsin
tidigare, vilket innebär att städningen går betydligt snabbare.
Underhållsrengöringsmedlet Wetrok Caledor torkar snabbt och lämnar inga ränder. Resultatet kan
kontrolleras omedelbart efter att arbetet utförts. Den diskreta parfymeringen bidrar till en känsla av
renhet och hygien samt skapar en trevlig miljö.
Det snabbverkande grundrengöringsmedlet Wetrok Calexan forte briljerar med sin extremt höga
avkalkningsförmåga. Även när produkten förtunnas är den skonsam och orsakar inga
korrosionsskador på kromade ytor. Wetrok Calexan forte är doftneutral och sprider ingen stickande
eller obehaglig lukt.
Wetroks båda högkvalitativa rengöringsmedel ökar städeffektiviteten betydligt eftersom de inte
kräver någon eftersköljning. På så sätt kan städningen av toalettutrymmena utföras i ett enda
arbetsmoment.
Mindre förbrukning med manuell skumning
Den sparsamma och användarvänliga metoden ”manuell skumning” gör att underhållsstädningen
med Wetrok Caledor blir enkel och säker. Tack vare det nya receptet hos Wetrok Calexan forte
kan skumanvändningen även användas för grundrengöring. Wetrok Caledor skummar redan vid en
koncentration på 10 procent, Wetrok Calexan forte vid 20 procent. Manuell skumning minskar
förbrukningen av kemikalier betydligt, ger samma höga städresultat och underlättar
städpersonalens arbete. De behöver varken andas in spraypartiklar, bära med sig vattenhinkar
eller vrida ur trasor. Arbetet fokuserar på effektiv rengöring.
(4058 Zeichen inkl. Leerschläge)
Kontaktperson för ytterligare information:
Manuela Glanzmann, kommunikationschef
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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Förkortad version
Motsägelserna mellan effektivitet och korrosionsskydd inom toalettrengöring löst

Wetrok Caledor och Wetrok Calexan forte med nytt recept och ökat
mervärde
Wetroks rengöringsmedel för toalettutrymmen Caledor och Calexan forte avlägsnar snabbt och
noggrant kalk och urinbeläggning med nytt recept. Trots detta orsakar de inga korrosionsskador på
armaturen. De används med den effektiva metoden ”manuell skumning” och är kompromisslösa
tidsbesparare. De kräver nämligen ingen eftersköljning. Dessa högkvalitativa och effektiva
rengöringsmedel innehåller särskilda, mycket verksamma syror av hög kvalitet i noggrant avvägda
mängder som effektivt avlägsnar kalk- och urinbeläggning. Dessa syror neutraliserar i kombination
med kemiska hämmande substanser den korrosiva effekten. Underhållsrengöringsmedlet Wetrok
Caledor och grundrengöringsmedlet Wetrok Calexan forte är perfekt avstämda till varandra och
skapar tillsammans en övertygande helhetslösning för en effektiv och skonsam rengöring av
våtutrymmen.
(961 Zeichen inkl. Leerschläge)
Kontaktperson för ytterligare information:
Manuela Glanzmann, kommunikationschef
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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