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Nowe środki do czyszczenia powierzchni Wetrok Purasurf i Powersurf - pełny opis

Siedem środków do czyszczenia powierzchni o indywidualnych właściwościach

Parasurf i Powersurf: nowe środki do czyszczenia powierzchni – przyjemne
mycie pianą
Firma Wetrok rozszerzyła asortyment środków do czyszczenia powierzchni: ofertę
uzupełniły nowe produkty Purasurf i Powersurf. Każdy ze środków do czyszczenia
powierzchni ma unikalne właściwości i jest przeznaczony do różnych rodzajów powierzchni.
Oba nowe produkty zapewniają również dodatkowe korzyści.

Powierzchnie różnią się między sobą: materiałem, intensywnością eksploatacji i stopniem
zabrudzenia. Teraz klienci mają do dyspozycji siedem środków do czyszczenia powierzchni –
przeznaczonych do różnych zastosowań, jednak wzajemnie się uzupełniających. Cel czyszczenia
powierzchni jest zawsze taki sam: szybkie i dokładne uzyskanie znakomitego efektu. Dwa nowe
środki Purasurf i Powersurf to najwyższa liga produktów.

Wetrok Purasurf – uniwersalny i bezpieczny
Parasurf to najlepszy środek do łatwego i bezpiecznego mycia powierzchni. Jest uniwersalny, nie
podlega obowiązkowi oznaczenia i nadaje się do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni.
Parasurf to specjalnie dobrana kompozycja substancji powierzchniowo czynnych i innowacyjnych
rozpuszczalników. Nie zawiera substancji zapachowych, dlatego znakomicie nadaje się do miejsc,
w których otoczeniu znajduje się żywność. Podsumowując: Parasurf zapewnia najwyższą jakość
czyszczenia i maksymalne bezpieczeństwo stosowania.

Wetrok Powersurf – głęboko wnikający, niezwykle silny środek czyszczący
Powersurf znakomicie czyści niewrażliwe powierzchnie. Funkcja czyszczenia punktowego pozwala
łatwo usuwać również uporczywe zabrudzenia. Cecha szczególna Powersurf: molekuły
polimerowe tworzą na powierzchni cieniutką powłokę ochronną, która odpycha cząsteczki brudu.
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Dzięki temu usuwanie zabrudzeń jest jeszcze łatwiejsze. Powersurf oferujemy w formie roztworu
gotowego do użycia, co obniża nakłady czasowe i koszty pracownicze. Podsumowując: Parasurf
gwarantuje znaczne ograniczenie nakładów, a jednocześnie wyróżnia się najwyższą siłą
czyszczenia.

Asortyment środków firmy Wetrok do czyszczenia powierzchni – Siedmiu wspaniałych
Wraz z nowościami Powersurf i Purasurf zmieniony asortyment środków firmy Wetrok do
czyszczenia powierzchni obejmuje siedem produktów do różnych zastosowań. Oprócz Purasurf i
Powersurf są to: Wetrok Alcosal (klasyczny środek na bazie alkoholu), Wetrok Brilant (środek do
mycia szkła i luster), Wetrok Reodor/Reodor citro (zapachowy odświeżacz powietrza) i Wetrok
Topclean (specjalny środek do czyszczenia punktowego).

Czyszczenie pianą – warto wiedzieć, że to oszczędności
Oszczędność czasu i pieniędzy, ale bez uszczerbku na jakości czyszczenia? Dotychczas było to
niemożliwe. Teraz pojawiły się skuteczne preparaty pianowe firmy Wetrok. Hasło przewodnie brzmi
„Dokładne nanoszenie zamiast rozpylania”. Butelka ze spieniaczem umożliwia precyzyjne
dozowanie. Pozwala to uniknąć marnotrawienia środków chemicznych i wody. Zużycie środków
chemicznych obniża się o 30%. Substancje powierzchniowo czynne stosowane w formie piany są
bardziej skuteczne. Umożliwia to szybsze i łatwiejsze czyszczenie. Wetrok Purasurf i Powersurf nie
tylko znakomicie nadają się do innowacyjnego czyszczenia pianą, lecz są również doskonałym
przykładem na to, jak niesamowite efekty daje takie czyszczenie.

((3'321)) znaków ze spacjami))

((Legenda, zdjęcie Purasurf i Powersurf))
Nowe środki Wetrok Purasurf i Powersurf sprawiają, że każda powierzchnia świeci czystością.

((Legenda, zdjęcie Purasurf/zastosowanie))
Nieobjęty obowiązkiem oznaczania Wetrok Purasurf chroni materiał i zapewnia bezpieczeństwo.

((Legenda, zdjęcie Powersurf/zastosowanie))
Silny środek Wetrok Powersurf odpycha cząsteczki brudu i działa jak powłoka ochronna.
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Nowe środki do czyszczenia powierzchni Wetrok Purasurf i Powersurf - wersja skrócona

Siedem środków do czyszczenia powierzchni o indywidualnych właściwościach

Parasurf i Powersurf: nowe środki do czyszczenia powierzchni – przyjemne
mycie pianą
Firma Wetrok rozszerzyła asortyment środków do czyszczenia powierzchni: Ofertę uzupełniły
nowe produkty Purasurf i Powersurf. Każdy ze środków do czyszczenia powierzchni ma unikalne
właściwości i jest przeznaczony do różnych rodzajów powierzchni. Wetrok Parasurf to najlepszy
środek do łatwego i bezpiecznego mycia powierzchni. Jest uniwersalny, nie podlega obowiązkowi
oznaczenia i nadaje się do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni. Z kolei Wetrok Powersurf
znakomicie czyści niewrażliwe powierzchnie. Cecha szczególna Powersurf: molekuły polimerowe
tworzą na powierzchni cieniutką powłokę ochronną, która odpycha cząsteczki brudu. Wetrok
Purasurf i Powersurf znakomicie nadają się do innowacyjnego czyszczenia pianą z zastosowaniem
metody Wetrok. Hasło przewodnie czyszczenia pianą brzmi „Precyzyjne nanoszenie zamiast
rozpylania”. Pozwala to uniknąć marnotrawienia środków chemicznych i wody. Zużycie środków
chemicznych obniża się o 30%. Metoda pianowa umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie.
Wetrok Purasurf i Powersurf są doskonałym przykładem na to, jak niesamowite efekty daje
czyszczenie pianą.

((1'271 znaków ze spacjami))

((Legenda, zdjęcie Purasurf i Powersurf))
Nowe środki Wetrok Purasurf i Powersurf sprawiają, że każda powierzchnia świeci czystością.

((Legenda, zdjęcie Purasurf/zastosowanie))
Nieobjęty obowiązkiem oznaczania Wetrok Purasurf chroni materiał i zapewnia bezpieczeństwo.

((Legenda, zdjęcie Powersurf/zastosowanie))
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Silny środek Wetrok Powersurf odpycha cząsteczki brudu i działa jak powłoka ochronna.

Więcej informacji dla dziennikarzy oraz osoby kontaktowe w sprawie zdjęć nadających się
do druku:
Nadja Grendelmeier, komunikacja & PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, +41 (0)43 255 51 28
www.wetrok.com
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