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Wetrok ytrengöringsmedel
Ett rent nöje
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Ytrengöring som skummar av rengöringskraft

Ytorna i en lokal kan jämföras med människohuden. En del är släta eller sträva, andra fi n- eller grovporiga, 
medan ytterligare andra är känsliga eller uppvisar särskilda kännetecken. Precis som människors hud behöver 
även ytor rätt vård. Viktiga kriterier för att välja ytrengöringsmedel är material, frekvens och mängden smuts. 
Oavsett om det gäller bohag, utrustning, kök, dörrar, fönsterkarmar, skåpsluckor eller sanitetsutrymmen, så 
ställer varje område särskilda krav på rengöringen – både ur hygienisk och estetisk synvinkel.

Med två produktnyheter på en gång skummar Wetrok av all ytrengöring. Wetrok har utvecklat två 

ytrengöringsmedel som utgår från de allt högre kraven som ställs från städproffsen och som täcker 

in båda grundkraven på rengöring av ytor: dels rengöringskraft för okänsliga ytor, dels säkerhet för 

universell användning.

Färdigblandad och skumbar: 

extra kraftfull rengöring på djupet

Med Wetrok Powersurf får du tillgång till ett 

supereffektivt allrengöringsmedel. 

Wetrok Powersurf briljerar med tre fördelar:

1. Extra kraftfull rengöringsförmåga: 

Punktrengöringsfunktionen tar med 

lätthet bort envisa smutspartiklar och 

rester.

2. Easy-to-Clean: 

Extra effektiv tack vare Easy-to-Clean-

effekten, som gör att smutspartiklar får 

svårare att fastna.

3. Enkel användning: 

Den bruksfärdiga lösningen sparar tid 

och minskar personalkostnaderna.

Ej märkningspliktig men effektiv: 

ett allrengöringsmedel med säkerhetsfaktor

Du rengör snabbt, skonsamt och enkelt ytor av 

alla slag. 

Wetrok Purasurf erbjuder optimal rengöring:

1. Skonsamt mot materialet:  

Det finns ingen risk för att fogar ska färgas.

2. Innehåller ingen parfym:  

Lämplig för användning där livsmedel 

hanteras samt orsakar inga allergier.

3. Ej märkningspliktig:  

Därmed är du alltid på den säkra sidan.

Polymerbarriär med dubbel effekt

Wetrok Powersurf innehåller polymermolekyler som bildar en tunn skyddsfilm mellan ytan och smutspartikeln. 

En smutsavstötande, osynlig film bildas. Därmed blir det mindre smuts som fastnar på ytan.

Resultatet:

• Ytan håller sig ren längre.

• Ytan skonas också eftersom smutsen är lättare att ta bort. 

Wetrok PowersurfWetrok Purasurf 

Glänsande innovation på ytan
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Sju gnistrande produkter för renhet och glans

Med nyheterna Powersurf och Purasurf består Wetroks reviderade sortiment av ytrengöringsprodukter av sju 
produkter för olika typer av användning som kompletterar varandra perfekt. Varje produkt är utformad för att 
snabbt och grundligt uppnå ett perfekt rengöringsresultat inom sina respektive användningsområden. Det gör 
de tillsammans med Wetroks beprövade rengöringsmetoder – framför allt den sparsamma och supereffektiva 
skumrengöringen. Den ger en unik rengöringseffekt på framför allt porösa ytor med oljig smuts.

En för alla

Rätt val om du vill klara av ytrengöringen enkelt 

och säkert. Intensivrengöringsmedlet baseras 

på en specialutvecklad sammansättning av 

tensider och en ny typ av lösningsmedel. Medlet 

garanterar perfekt rengöringsförmåga vid maximal 

användningssäkerhet.

Medlets styrka – dina fördelar:

• torkar snabbt och utan ränder 

• kan skummas vid 10 %

• klassad som allergenfri

• parfymfri

• utan färg

• Ej märkningspliktig 

Oslagbart kraftfull

Rätt val när du snabbt vill ta bort hårt sittande smuts 

utan att lämna några rester. Sammansättningen av 

tensider och innovativa, effektiva lösningsmedel ger 

en hög rengöringsförmåga med minimalt arbete.   

Medlets styrka – dina fördelar:

• Easy-to-Clean-funktion med barriäreffekt

• punktrengöringsfunktion

• torkar snabbt och utan ränder

• kan skummas

• färdigblandad

En klassiker med en doft från Provence

Rätt val om du vill ha ett perfekt rengöringsresultat 

i kombination med en diskret doft. Detta alkohol-

baserade och beprövade allrengöringsmedel 

briljerar med en förbättrad skumrengöringsförmåga 

och fixar lätt även oljebaserad smuts.

Medlets styrka – dina fördelar:

• torkar snabbt och utan ränder

• kan skummas vid 10 %

• långvarig lavendeldoft

• blåfärgat

Ny sammansättning!

Spegelblank högglans

Rätt val när glas, speglar och bildskärmar ska 

glänsa på rätt sätt. Wetrok Brilant avlägsnar oljig 

och fet smuts och förhindrar imma på speglar. Den 

antistatiska effekten stöter bort damm och håller 

ytan blänkande ren längre.

Medlets styrka – dina fördelar:

• antistatisk effekt och antiimmeffekt

• Nyhet: kontrollerat av SGS-Institut Fresenius 

och rekommenderas för rengöring av platta 

bildskärmar

Wetrok Purasurf

Wetrok Powersurf

Wetrok Alcosal

Wetrok Brilant

Tips: Vid medelhård till hård smuts på plast-, 

glas- och spegelytor gör problemlösaren 

Minatol Top Glass forte underverk! 



 

Uppfriskande effektiv

Rätt val om du förutom absolut renhet även vill 

ha en fräsch, långvarig doft.  Den förbättrade 

sammansättningen hos detta allrengöringsmedel 

garanterar utmärkt skumrengöringsförmåga som 

lätt fixar allmänt nedsmutsade ytor.

Medlets styrka – dina fördelar:

• lösningsmedelsfritt

• torkar snabbt och utan ränder

• långvarig doft i två varianter

• Nyhet: kan skummas vid 10 %

Perfekt mot smutsfläckar

Rätt val om du snabbt och enkelt vill ta bort 

smutsfläckar på lösningsmedelshärdiga ytor. 

Denna fläckrengörare är exakt och supereffektiv. 

Precis där du behöver den.

Medlets styrka – dina fördelar:

• enkel hantering

• lätt parfymerat

• mångsidigt användbar

Wetrok Reodor/Reodor citro

Wetrok Topclean

Tips: Genom att byta mellan Wetrok Reodor och Wetrok 

Reodor citro varar doftupplevelsen längre och känslan av 

renhet ökar. 

Tips: Applicera outspädd på en torr duk eller direkt på ytan 

som ska rengöras. Torka av ytan och gnugga den torr. 



Spara tid och pengar, men inte på bekostnad av städkvaliteten. 

Går det?  

Med den unika skumrengöringsmetoden får Wetrok ihop dessa 

skenbara motsägelser. Wetroks skumflaska ersätter den vanliga 

sprayflaskan och revolutionerar därmed även ytrengöringen:

 

70 %

10 %

80 %

100 %

• Exakt dosering och enkel hantering:  

Följ doseringsanvisningarna på flaskan. Späd ut rengöringsmedlet med 

vatten. Applicera skummet på ytan med hjälp av en mikrofiberduk.

• Inget slöseri med kemikalier och vatten:  

I skumform går inte en droppe brukslösning förlorad. För morgondagens 

miljö.

• För personalens säkerhet:   

Inga spraypartiklar hamnar i luften som personalen riskerar att andas in.  

Det ger en garanterat säker arbetsmiljö.

• Riktad applicering istället för att spraya:  

Genom att spraya flera gånger slösar man på rengöringsmedlet, vilket 

förhindras med skumflaskan. Applicera skummet i form av ett kryss på 

duken, så fördelar sig skummet jämnt över ytan när du torkar. Använd en 

mikrofiberduk. Dukens funktion förstärker effekten hos brukslösningen.  

Ett oslagbart par.

Wetroks skumrengöring:  
Överlägsen på alla punkter

Spara på värdefulla resurser

Ytrengöring är synonymt med värdebevarande och offentlig framtoning. Rena, glänsande och behagligt 
doftande ytor på arbetsplatser, i affärer, sjukhus, vårdhem och offentliga byggnader bidrar till en trivsam 
atmosfär. De är även ett kvalitetstecken för hela det lokalvårdande teamet. Något man kan vara stolt 
över. Det första intrycket går nämligen aldrig att göra om.

Ingen onödig kroppsbelastning: Du slipper både att släpa med dig tunga vattenhinkar och 

ständigt vrida ur rengöringsdukar. Det gör att du kan jobba snabbt utan att bli onödigt trött.

Kemikalieförbrukning

Wetroks skumrengöringFörklaring: vanlig metod med hink

Håller smuts och fysisk belastning i schack

Vattenförbrukning Tidsåtgång

Ergonomi och säkerhet

Rengöringsresultat

Skumrengöring: Supereffektivt i alla lägen

Förstärkt effekt av specialtensiderna tack vare brukslösningens skumform: Tensiderna 

absorberas inte av porösa ytor, vilket gör att ytorna inte blir smutsiga lika snabbt igen. De 

ser till att ytan fuktas ordentligt eftersom de minskar ytspänningen och ser till att oljig smuts 

emulgeras effektivt. 
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www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

  

 

  

Ytrengöringsmedel med individuella fördelar

Art.nr Förpackning
12641 10 x 1 l dunk
12642 12 x 0,5 l skumsprayfl aska, fylld

Art.nr Förpackning
12611 10 x 1 l fl aska
10184 1 x 0,5 l skumfl aska, tom

Art.nr Förpackning
4221000 6 x 0,5 l sprayfl aska, fylld*

Wetrok PowersurfWetrok Purasurf

Top Glass Forte

Art.nr Förpackning
10235 10 x 0,5 l dispenser, fylld

Wetrok Topclean

Art.nr Förpackning
12601 10 x 1 l fl aska
12607 3 x 5 l dunk
10191 1 x 0,5 l skumfl aska, tom
10121 1 x 0,5 l sprayfl aska, tom

Wetrok Alcosal

Art.nr Förpackning
12621 10 x 1 l fl aska
10182 1 x 0,5 l skumfl aska, tom

Art.nr Förpackning
12631 10 x 1 l fl aska
10183 1 x 0,5 l skumfl aska, tom

Wetrok Reodor Wetrok Reodor citro

Art.nr Förpackning
10234 12 x 0,5 l sprayfl aska, fylld
10134 1 x 0,5 l sprayfl aska, tom

Wetrok Brilant

*  inkl. 2 spraymunstycken


