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Informacja prasowa Wetrok Caledor
Wersja pełna
Innowacyjny środek do czyszczenia sanitariatów

Wetrok Caledor z innowacyjną formułą przeciw osadom wapiennym i korozji
Z wysokiej jakości preparatem Caledor w nowej formule firma Wetrok po raz kolejny
zrewolucjonizowała rynek chemii sanitarnej. Środek myjąco-pielęgnujący Wetrok Caledor
chroni przed korozją, może być stosowany do wydajnego ręcznego czyszczenia pianą i
pozwala oszczędzić czas, gdyż nie wymaga on spłukiwania.
Ile kwasów musi zawierać środek do czyszczenia sanitariatów, aby skutecznie usuwał osady
wapienne? Dla firmy Wetrok pytanie to nie do końca jest prawidłowo sformułowane. Powinno ono
brzmieć: jaką ilość kwasu i jakiego rodzaju kwas może zawierać środek do czyszczenia
sanitariatów, aby skutecznie i bez konieczności spłukiwania usuwał osady wapienne, nie
powodując przy tym korozji? Wraz z nową formułą sprawdzonego od dziesięcioleci wysoce
skutecznego preparatu Wetrok Caledor szwajcarski pionier jakości w dziedzinie profesjonalnego
czyszczenia sam odpowiedział sobie na to pytanie. Udoskonalenie formuły produktu polegało
przede wszystkim na zwiększeniu skuteczności jego działania. Wetrok Caledor działa
błyskawicznie i całkowicie usuwa osady wapienne. Nawet w przypadku bardzo twardej wody.
Skuteczność w usuwaniu osadów wapiennych zwiększa duża zawartość rozpuszczalników, które
ponadto przyspieszają proces schnięcia bez pozostawiania smug.
Czyszczenie bez spłukiwania, w jednym cyklu pracy
Wetrok Caledor ma jeszcze jedną, decydującą o wydajności zaletę: nie wymaga spłukiwania.
Eliminuje to jeden cykl pracy, co skraca czas samego czyszczenia o połowę i redukuje nakłady
czasowe na instruktaż dla personelu. O wydajności preparatu świadczy nie tylko nieprzeciętna
skuteczność w usuwaniu osadów wapiennych, ale również krótki czas schnięcia bez smug. Wetrok
Caledor zapewnia dzięki temu lśniącą czystość, widoczną natychmiast po użyciu.
Praktycznie bez ryzyka korozji
Zastosowanie kwasów zawsze wiąże się z ryzykiem korozji. Wetrok Caledor eliminuje tę
prawidłowość: nowa formuła oparta na zrównoważonym udziale odpowiedniego kwasu gwarantuje
bezpieczne działanie preparatu bez ryzyka korozji i ochronę czyszczonych powierzchni. Ponieważ
preparat nie posiada anionowych związków powierzchniowo czynnych, jest bezpieczny również dla
tworzyw sztucznych. „Bez konieczności spłukiwania” to nie reklamowe hasło bez pokrycia, lecz
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faktyczna zaleta Wetrok Caledor, sprawdzona w praktyce w stu procentach. Wetrok Caledor ma
przyjemny zapach, który podkreśla efekt czystości.
Ręczne czyszczenie pianą: przyjemna i wydajna metoda
Wetrok Caledor stosuje się do ręcznego czyszczenia pianą. Z innowacyjną formułą preparatu
metoda ta zyskała jeszcze większą skuteczność. Wetrok Caledor wytwarza gęstą pianę, która
łatwo rozprowadza się na całej czyszczonej powierzchni. Produkt pieni się już w 10-procentowym
stężeniu. Oznacza to mniejsze zużycie środków chemicznych bez obniżania skuteczności
preparatu.
Butelka do aplikacji piany zapewnia oszczędne zużycie środka i wody, ponieważ w przeciwieństwie
do spryskiwaczy eliminuje odruch wielokrotnego spryskiwania czyszczonej powierzchni. Metoda
ręcznego czyszczenia pianą jest korzystna także dla samego personelu: nie dochodzi do
rozpylenia aerozoli w powietrzu, dzięki czemu pracownicy nie są narażeni na ich wdychanie. Nie
potrzeba wiadra z wodą, nie ma konieczności wyżymania ścierek, co z kolei chroni nadgarstki.
Silny duet do czyszczenia zasadniczego i pielęgnacji
Wetrok Caldeor opracowano do codziennego lub przynajmniej regularnego czyszczenia urządzeń
sanitarnych. Do usuwania uporczywych osadów wapiennych i osadów z moczu służy oparty na
specjalnej formule preparat Wetrok Calexan forte. Pod względem skuteczności i ochrony przed
korozją oba środki mają podobne właściwości. Jako silny duet stanowią doskonałe rozwiązanie w
przypadku wysokich wymogów higieny sanitarnej.
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Wetrok Caledor – wersja skrócona
Innowacyjny środek do czyszczenia sanitariatów

Wetrok Caldor z innowacyjną formułą szybkiego działania przeciw osadom
wapiennym i korozji
Środek myjąco-pielęgnujący Wetrok Caledor z nową formułą łączy wysoką skuteczność z
całkowicie bezpiecznym działaniem. Nowa formuła gwarantuje bezpieczne działanie preparatu bez
ryzyka korozji i ochronę czyszczonych powierzchni. Środek nie wymaga spłukiwania, co skraca
czas pracy o połowę i redukuje nakład czasowy na instruktaż dla personelu. Wetrok Caledor
schnie bardzo szybko, nie pozostawiając smug. Wetrok Caledor stosuje się do ręcznego
czyszczenia pianą. Wytwarza gęstą pianę, która łatwo rozprowadza się na całej czyszczonej
powierzchni. Produkt pieni się już w 10-procentowym stężeniu, dzięki czemu zużycie środków
chemicznych jest ograniczone do minimum. Wetrok Calexan jest doskonałym uzupełnieniem
preparatu Wetrok Caledor forte do czyszczenia zasadniczego.
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Więcej informacji udziela osoba kontaktowa:
Manuela Glanzmann, kierownik działu komunikacji
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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