Kloten, maj 2017

Wetroks Granuline: Granulatbaserad rengöring – fulltext

Granulat sprängfyllda med rengöringskraft

Wetrok Granuline inleder en ny epok inom rengöring
Med Granuline har Wetrok åstadkommit en banbrytande forskningsframgång: en
patentskyddad och helt granulatbaserad produktfamilj. Aldrig tidigare har en vattenfri
rengöringsprodukt levererat så överväldigande resultat. Alla tre produkter är förpackade i
praktiska enportionssticks. Att sticksförpackningarna är mycket praktiska och tar minimalt
med plats på lagret är bara två av det stora antalet fördelar.

Hög rengöringskraft, lätta som sockersticks. Det är Granuline. Granuline-familjen innehåller tre
produkter: Granufloor, rengöringsmedel för golvunderhåll, Granusan, underhållsrengöringsmedel
för sanitetsutrymmen, och avslutningsvis ytrengöringsmedlet Granusurf. Det faktum att Granulineprodukterna snabbt kan lösas upp i kallt vatten, frigör massor av lagerutrymme och optimerar
rengöringsprocesserna är en smärre revolution på marknaden.

En oslagbar trio: Granufloor, Granusan och Granusurf
Granuline erbjuder en optimal produkt för alla användningsområden. Granufloor är ett
rengöringsmedel för golvunderhåll som lämpar sig för alla golvbeläggningar som tål vatten. Den
löses upp direkt i kontakt med vatten. Denna golvspecialist lämpar sig framförallt för användning
med

kombiskurmaskinen.

Granusan

i

sin

tur

är

ett

underhållsrengöringsmedel

för

sanitetsutrymmen som lämpar sig för alla ytor som tål syra. Den sista i denna trio är
ytrengöringsmedlet Granusurf som kan användas på alla ytor som tål vatten. Fördelarna med
Granusan och Granusurf: De skummar och därmed som gjorda för manuell skumrengöring.

Patentskyddat
Hittills har endast flytande rengöringsmedel kunnat garantera en förstklassig rengöring. Granuline
är den första vattenfria produkten som lyckas leverera samma överväldigande resultat. Granulinemetoden är så unik att den skyddas av patent. Sättet Granuline fungerar påminner om magnetens:
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En magnet attraherar specifika kroppar. Likadant är det med Granuline: Specifika molekyler i
granulaten attraherar smutspartiklarna och kapslar in dem i brukslösningen.

Ett helt knippe med fördelar
Med Granuline-produkterna slipper du bära runt på tunga dunkar. De praktiska och fjäderlätta
enportionssticksen är lättransporterade och kräver inte en massa lagerutrymme. Det vill säga:
Vikten

som

en

vanlig

10-litersdunk

utgör

minskas

med

95 %, lagerutrymmet kan minskas med 75 %. När det gäller lagret: Även behovet av
säkerhetsåtgärder på lagret elimineras – med Granuline blir mängden kemikalier på lagret minimal
och tack vare granulatformen kan inget läckage uppstå. Även städpersonalen får en säkrare
arbetsmiljö: Tack vare granulatformen är risken för ögon- och hudkontakt i det närmaste noll.
Dessutom slipper man ett komplicerat doseringssystem: En sticksförpackning motsvarar erforderlig
rengöringsvolym för en hink eller skumflaska på 0,5 liter. På så vis får du garanterat alltid rätt
dosering. Den som dessutom ägnar mycket tid åt att kontrollera kemikalieförbrukningen kommer
inte att vilja byta ut Granuline mot något annat rengöringsmedel: det räcker med en blick för at
fastställa kemikalieförbrukningen.

Spara ännu mer: Med Wetroks manuella skumrengöring
Granulines praktiska portionsförpackningar innebär att du kan göra stora besparingar på såväl
transport- och lagerkostnader som kemikalieförbrukning. Men vi har ett hemligt tips på hur du kan
spara ännu mer: Wetroks manuella skumrengöring. Granusan och Granusurf lämpar sig båda
enastående för denna metod. Mottot lyder "Riktad applicering istället för att spraya". Skumflaskan
möjliggör

en

exakt

dosering.

Inte

en

droppe

kemikalier

eller

vatten

förspills.

Kemikalieanvändningen kan minskas med upp till 30 %. I skummad form förstärks till och med
effekten av specialtensiderna. Detta möjliggör en enklare, snabbare och effektivare rengöring.
Wetroks Granusan och Granusurf utgör enastående exempel på vilka fantastiska resultat det går
att uppnå med manuell skumrengöring.

((3952 tecken inkl. blanksteg))

((Teckenförklaring produktfamilj))
En granulatbaserad trio som överglänser allt: Granufloor, Granusan och Granusurf.

((Teckenförklaring bild kvalitetsmärke))
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Granufloor – det självblandande rengöringsmedlet för golvunderhåll som även lämpar sig för
användning med maskiner

((Teckenförklaring bild Granusan))
Det sura och högskummande underhållsrengöringsmedlet för sanitetsutrymmen.

((Teckenförklaring bild Granusurf))
Det lätt alkaliska allrengöringsmedlet för alla ytor som tål vatten.
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Wetroks Granuline: Granulatbaserad rengöring – förkortad version

Granulat sprängfyllda med rengöringskraft

Wetrok Granuline inleder en ny epok inom rengöring
Med Granuline har Wetrok åstadkommit en banbrytande forskningsframgång: en patentskyddad
och helt granulatbaserad produktfamilj. Aldrig tidigare har en vattenfri rengöringsprodukt levererat
så överväldigande resultat. Det faktum att Granuline-produkterna snabbt kan lösas upp i kallt
vatten, frigör massor av lagerutrymme och optimerar rengöringsprocesserna är en smärre
revolution på marknaden. Granuline-produktfamiljen innehåller tre produkter: Granufloor,
rengöringsmedel för golvunderhåll, Granusan, underhållsrengöringsmedel för sanitetsutrymmen,
och avslutningsvis ytrengöringsmedlet Granusurf. Fördelarna med Granusan och Granusurf: De är
högskummande och därmed perfekt anpassade för Wetroks skumrengöring. Granufloor däremot
lämpar sig bäst rengöring med kombiskurmaskin. Granuline är den första vattenfria produkten som
lyckas leverera samma överväldigande resultat. Granuline-metoden är så unik att den skyddas av
patent. I princip fungerar den på samma sätt som en magnet: En magnet attraherar specifika
kroppar. Precis så är det även med Granuline: Specifika molekyler i granulaten attraherar
smutspartiklarna och kapslar in dem i brukslösningen. Granuline-familjen erbjuder ett helt knippe
med fördelar. De praktiska och fjäderlätta enportionssticksen är lättransporterade och kräver inte
en massa lagerutrymme. Det vill säga: Vikten som en vanlig 10-litersdunk utgör minskas med 95
%, lagerutrymmet med upp till 75 %. Även städpersonalen får en säkrare arbetsmiljö: Med granulat
föreligger ingen risk för ögon- eller hudkontakt. Dessutom slipper man ett komplicerat
doseringssystem: En sticksförpackning motsvarar erforderlig rengöringsvolym för en hink eller
skumflaska på 0,5 liter. På så vis får du garanterat alltid rätt dosering.

((1 842 tecken inkl. mellanslag))

((Teckenförklaring produktfamilj))
En granulatbaserad trio som överglänser allt: Granufloor, Granusan och Granusurf.
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((Teckenförklaring bild kvalitetsmärke))
Granufloor – det självblandande rengöringsmedlet för golvunderhåll som även lämpar sig för
användning med maskiner

((Teckenförklaring bild Granusan))
Det sura och högskummande underhållsrengöringsmedlet för sanitetsutrymmen.

((Teckenförklaring bild Granusurf))
Det lätt alkaliska allrengöringsmedlet för alla ytor som tål vatten.

Ytterligare information för journalister resp. kontaktpersoner för tryckfärdiga bilder:
Nadja Grendelmeier, Kommunikation & PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, +41 (0)43 255 51 28
www.wetrok.com
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