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Informacja prasowa Wetrok Calexan forte
Wersja pełna

Wysokowydajne, innowacyjne środki do czyszczenia sanitariatów

Wetrok Calexan forte: wydajny, łagodny środek o szybkim działaniu do czyszczenia
zasadniczego sanitariatów
Wetrok Calexan forte, oparty na nowej formule środek do czyszczenia zasadniczego bez
spłukiwania, skutecznie usuwa osad wapienny, chroniąc zarazem urządzenia sanitarne
przed korozją. Dzięki metodzie ręcznego czyszczenia pianą jest prosty i wydajny w użyciu.
Środki do czyszczenia zasadniczego sanitariatów muszą wykazywać wiele, nierzadko
wykluczających się, właściwości: Z jednej strony muszą działać skutecznie i błyskawicznie, z
drugiej strony zawarte w nich kwasy nie mogą powodować korozji. Usunięcie osadu wapiennego i
osadu z moczu bez użycia kwasu jest bowiem niemożliwe. Dzięki nowej formule sprawdzony od
dziesięcioleci środek do czyszczenia zasadniczego Wetrok Calexan forte doskonale łączy te
przeciwstawne właściwości. O jego skuteczności decyduje innowacyjne połączenie wysokiej
jakości kwasu i chemicznego inhibitora, który znacznie spowalnia procesy korozji. Substancja
odpowiedzialna za szybkie i całkowite usuwanie osadów wapiennych i moczu to w tym przypadku
wysokiej jakości kwas o szybkim działaniu, który doskonale współdziała z ochroną antykorozyjną
Wetrok Calexan forte. Efekt: bezkompromisowy, czyli maksymalna skuteczność i ochrona
powierzchni w jednym. Krótko mówiąc: perfekcyjne połączenie higieny i pielęgnacji urządzeń
sanitarnych.
Uniwersalny i bezzapachowy
Wetrok Calexan forte można stosować przykładowo w postaci nierozcieńczonej do mycia
zasadniczego urządzeń sanitarnych, nie powodując przy tym korozji na chromowanych
powierzchniach. Skuteczność w usuwaniu osadów wapiennych zwiększają dodatkowo związki
powierzchniowo czynne. Usuwają one pozostałości mydła, żeli pod prysznic, szamponów i inne
zanieczyszczenia. Wetrok Calexan forte jest bezzapachowy, co ma znaczenie przede wszystkim
dla personelu pracującego nierzadko w ciasnych i wilgotnych pomieszczeniach. Dzięki Wetrok
Calexan forte ostre i nieprzyjemne zapachy podczas czyszczenia zasadniczego sanitariatów
należą już do przeszłości.
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Idealny również do wydajnego czyszczenia pianą
Nowy skład Wetrok Calexan forte umożliwia czyszczenie zasadnicze bezpieczną i wydajną metodą
mycia pianą. Ten innowacyjny środek do czyszczenia zasadniczego pieni się w stężeniu 20%.
Metoda czyszczenia pianą pozwala znacznie zredukować zużycie środków chemicznych i nie
obniża przy tym skuteczności środka. Butelka do aplikacji piany ogranicza zużycie środka i wody
do niezbędnego minimum, zaś sama metoda ręcznego czyszczenia pianą zwiększa jakość pracy i
tym samym motywację personelu. Pracownicy nie są przy tym narażeni na wdychanie aerozoli i nie
muszą nosić ze sobą wiadra, jak w przypadku mycia na mokro. Ponadto metoda ta chroni
nadgarstki i barki, bo eliminuje konieczność wykręcania ścierki.
Czas to pieniądz – czyszczenie bez spłukiwania
Wetrok Calexan forte nie wymaga spłukiwania. To o połowę skraca czas czyszczenia
zasadniczego urządzeń sanitarnych. Mimo to efekt pracy jest bez wątpienia zachowany: Wetrok
Calexan forte nie tylko szybko przywraca higieniczną czystość, ale i nadaje połysk bez
polerowania.
Silny duet do czyszczenia zasadniczego i pielęgnacji
Wetrok Calexan forte został opracowany z przeznaczeniem do mycia zasadniczego sanitariatów.
Sprawdza się przede wszystkim w przypadku uporczywych zanieczyszczeń i osadów wapiennych.
Do codziennego mycia natomiast służy Wetrok Caledor, który pod względem skuteczności i
ochrony przed korozją ma podobne właściwości jak Wetrok Calexan forte. Oba preparaty
doskonale się uzupełniają i jako silny duet stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku wysokich
wymogów higieny sanitarnej.
(3937 znaków ze spacjami)

Więcej informacji udziela osoba kontaktowa:
Manuela Glanzmann, kierownik działu komunikacji
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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Wersja skrócona
Wysokowydajne, innowacyjne środki do czyszczenia sanitariatów

Wetrok Calexan forte: wydajny, łagodny środek o szybkim działaniu do czyszczenia
zasadniczego sanitariatów
Wetrok Calexan forte, oparty na nowej formule środek do czyszczenia zasadniczego bez
spłukiwania, skutecznie usuwa osad wapienny, chroniąc zarazem urządzenia sanitarne przed
korozją. Dzięki nowej formule usuwa uporczywe osady wapienne z niespotykaną dotąd
szybkością. Pomimo maksymalnej skuteczności nie powoduje jednak korozji armatury, co znacznie
wydłuża jej żywotność. Nowy Wetrok Calexan forte umożliwia czyszczenie zasadnicze bezpieczną
i wydajną metodą mycia pianą, ponieważ pieni się w 20-procentowym stężeniu. Metoda ta oznacza
mniejsze zużycie wody i środków chemicznych przy jednocześnie wysokiej skuteczności działania.
Wetrok Calexan forte jest doskonałym uzupełnieniem preparatu Wetrok Caledor do codziennego
czyszczenia sanitariatów.
(916 znaków ze spacjami)

Więcej informacji udziela osoba kontaktowa:
Manuela Glanzmann, kierownik działu komunikacji
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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