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Wetrok Granuline
En våglängd före
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Tänk dig att du skulle kunna minska vikten på din 
10-litersdunk med kemikalier med 95 %. 
Detta är inte längre någon önskedröm: Med Granuli-
ne-produkterna slipper du bära runt på tunga dunkar. 

Även när det gäller volym är Granuline överlägset: 
Tack vare de kompakta små lådorna med dospåsar 
kan du minska lagerytan med hela 75 %. 
När var senaste gången du gjorde en sådan bespa-
ring på lagerkostnaderna i ett svep?

Flytande rengöringsmedel

Wetrok Granuline

Granulatkraft, 
som skapar svallvågor

Wetrok har gjort det omöjliga möjligt: Granuline, en rent granulatbaserad produktfamilj. 
Den erbjuder maximal rengöringskraft med minimal egenvikt. 
Föreställ dig hur liten plats en liten låda med dospåsar tar på lagret i jämförelse med fl era stora 
dunkar. Äntligen slut på höga lagerkostnader och släpandet av tunga dunkar. 

Maximal effekt – 
minimalt på lager



Med våra Granuline-dospåsar slipper du ett 
komplicerat doseringssystem. En enda dos 
motsvarar nödvändig rengöringsvolym för en 
skumfl aska eller en hink. Så att du alltid får precis 
rätt dosering. Lika enkelt som med kaffekapslar.

Alltid rätt dosering

Våra dospåsar öppnas lätt längs perforeringen och 
sedan är det bara att tillsätta innehållet i skumfl askan 
eller vattenhinken. Det fi nns ingen risk för ögon- eller 
hudkontakt. Det fi nns inte heller någon risk för inandning 
av ångor eftersom produkterna inte innehåller några 
lösningsmedel. Med kemiska ämnen i granulatform 
föreligger dessutom inte någon risk för läckage. För en 
garanterat säker arbetsmiljö.

För personalens säkerhet
En dospåse motsvarar en användning. 
Oavsett om det handlar om daglig eller veckovis rengö-
ring vet du precis hur många dospåsar som förbrukas 
och vilka kostnader detta medför per objekt. 
Smart kostnadsberäkning på ett enkelt sätt.

Transparent förbrukning

Det är ingen slump att du kan skapa ordet «natural» 
med bokstäver ur ordet «granulat». Genom en exakt 
dosering förbrukar du avsevärt mindre kemiska rengö-
ringsmedel. Du slipper även återvinna dunkarna. Alla 
granulatprodukter är fria från lösningsmedel – det betyder 
att de inte bildar några ångor. Till glädje för både rengö-
ringspersonalen och miljön.

Ansvar för miljön

Granuline:
Tre granulat giganter

Granuline-produktfamiljen består av tre patentskyddade granulatbaserade rengöringsmedel: 
Granufl oor för golvunderhåll, Granusan för sanitetsutrymmen och Granusurf för ytrengöring.
Förpackade i praktiska dospåsar (engångsdoser) förenklar de din rengöringsvardag. När det 
gäller granulat fi nns det inte heller någon risk för ögon- eller hudkontakt med kemiska ämnen. 
Färre kemiska substanser till glädje för miljön samt för ökad säkerhet och komfort för din rengö-
ringspersonal. 
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Granuline: 
I kölvattnet av granulatkraften

Så uppseendeväckande 
att den är patentskyddad

Granuline fungerar som en magnet. En magnet drar till sig vissa material. På samma 
sätt drar molekylerna i granulatet till sig smutspartiklarna. Och inte nog med det: De 
kapslar in dem i brukslösningen. Så här går det till: Som en bra grund kombineras 
fasta rengöringsaktiva ämnen (tensider) med elektrosteriska molekyler. I ett andra 
steg kommer tensiderna in i bilden: De fuktar ytan och drar in smutspartiklarna direkt i 
brukslösningen. Riktiga svallvågor skapar däremot steg tre: De elektroniska molekyler-
na kapslar in smutsen fullständigt och varaktigt i brukslösningen. 
För oslagbar trefaldig kraft.

Negativt laddade 
smutspartiklar

Elektrosteriskt stabiliserade 
smutspartiklar

Hittills har endast fl ytande rengöringsmedel innehållit 
beståndsdelar för högkvalitativ rengöring. Ingen vattenfri 
rengöringsprodukt har kunnat ge jämförbara resultat. Fram 
tills nu. Efter fl era års intensiv forskning har Wetrok lyckats 
utveckla ett mycket effektivt granulat. Metoden är så unik 
att den skyddas av patent.

Lika enkel som en magnet 

En ny rengöringsepok är nära förestående. Granuline kommer att förändra rengöringsmarknaden full-
ständigt. Aldrig tidigare har en vattenfri rengöringsprodukt levererat så överväldigande resultat. Varje 
litet korn är sprängfyllt av koncentrerad rengöringskraft som släpps fri när kornet löses upp i vatten. I 
kallt vatten. Men hur fungerar denna patentskyddade nyhet?



En oberoende expertjury utsåg Wetrok 
Granuline till segrande produkt i CMS 
Purus Innovation Award 2017 i katego-
rin rengöringsmedel. 

Innovationspriset delades ut under 
rengöringsmässan CMS i Berlin. Det 
utmärker särskilt intelligenta lösningar. 

Inom rengöringsbranschen är detta 
ett hedersbetyg och framför allt en 
viktig bekräftelse –  Wetroks produk-
ter kännetecknas av den modernaste 
tekniken. Men i första hand underlättar 
de arbetsvardagen för användarna. 

Wetrok Granuline: 
en prisbelönt 
innovation

Manuell skumrengöring
ett stalltips för att spara resurser

Vill du spara tid och pengar, utan att det går ut över kva-
liteten på rengöringen? Det har hittills varit omöjligt. Den 
effektiva manuella skumrengöringen gör det möjligt. Det går 
bara åt precis så mycket vatten och kemikalier som behövs. 
Inte en droppe mer. 

Du slipper sprejpartiklar i luften. Du behöver inte ta med några vattenhinkar. 
Du slipper vrida ur trasor. Wetroks skumfl aska gör prepareringen av skummet 
enkel och säker tack vare de tydliga doseringsanvisningarna. 
Applicera skummet i form av ett kryss på en mikrofi berduk, så fördelar sig 
skummet jämnt över ytan när du torkar. 

Wetroks manuella skumrengöring – ett miljömässigt genombrott med ekono-
miska fördelar.

Nu är det jobbiga släpandet av dunkar ett minne blott. Ytterligare en fördel: 
Du sparar mycket pengar på lager- och transportkostnaderna. Många små dospåsar erbjuder 
dessutom en helt ny fl exibilitet när det gäller fördelningen per rum. Så när tänker du surfa med på 
vågen av granulatkraft?

Läs mer om fördelarna 
med Granuline. Se fi lmen.



www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00
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Granuline i överblick

Läs mer om fördelarna 
med Granuline. Se fi lmen.

*Brukslösning

Granufl oor Granusan Granusurf

Rengöringsmedel för golvunderhåll Underhållsrengöringsmedel för sanitetsutrymmen Ytrengöringsmedel

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

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

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

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

med vatten
• lätt parfymerad
• grönfärgad

Egenskaper:
• sur
• mycket skummande: perfekt för 

metoden ”manuell skumrengöring”
• löses upp sig direkt i kontakt 

med vatten
• lätt parfymerad
• rödfärgad

Egenskaper:
• svagt alkaliskt
• mycket skummande: perfekt för 

metoden ”manuell skumrengöring”
• löses upp sig direkt i kontakt 

med vatten
• lätt parfymerad
• blåfärgad

Lämpar sig för alla golvbeläggningar som tål 
vatten

Lämpar sig för alla ytor som tål syra Lämpar sig för alla ytor som tål vatten

pH-värde*: 7–8 pH-värde* : 2–3 pH-värde*: 8–9

Dosering:

1x

  

1x

 

Dosering:

1x

  

1x

 

Dosering:

1x

  

1x

 

1 dospåse till 4 l vatten 1 dospåse till 4 l vatten

1 dospåse till en 
Wetrok skumfl aska

1 dospåse till en 
Wetrok skumfl aska

1 dospåse till 8 l vatten

1 dospåse till 10 l vatten


