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Wetrok Granuline
O krok dalej

Siła granulatu,
która odbija się szerokim echem
Firma Wetrok dokonała niemożliwego: opracowała serię produktów wyłącznie na bazie granulatu – Granuline. Zapewnia ona maksymalną siłę czyszczenia przy minimalnej masie. Łatwo sobie
wyobrazić, ile miejsca w magazynie pozwalają zaoszczędzić małe pudełka z saszetkami w porównaniu do dużych kanistrów. Czas się pożegnać z wysokimi kosztami magazynowania i targaniem
ciężkich kanistrów.

100%

Olbrzymia moc –
minimum miejsca w magazynie
A gdyby tak zredukować masę 10-litrowego
kanistra o 95%?
Teraz jest to możliwe: produkty serii Granuline
sprawiają, że nie trzeba już przenosić ciężkich kanistrów z punktu A do punktu B.
Również pod względem objętości Granuline wyprzedza konkurencję: dzięki kompaktowym pudełkom
wypełnionym saszetkami można zredukować
powierzchnię magazynową o 75%.
Kiedy ostatnio udała się taka oszczędność za
jednym razem?
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Wetrok Granuline
Środki czyszczące w płynie

Ilość

Granuline:
Trójka ziarnistych gigantów
Rodzina produktów Granuline to trzy opatentowane granulaty czyszczące: Granufloor do mycia
podłóg, Granusan do czyszczenia sanitariatów i Granusurf do czyszczenia powierzchni.
Praktyczne saszetki (pojedyncze porcje) ułatwiają pracę. Granulat pozwala uniknąć kontaktu substancji chemicznych z oczami i skórą. Mniej chemii z korzyścią dla środowiska i większe
bezpieczeństwo oraz wygoda dla pracowników.

Precyzyjne dozowanie
Saszetki Granuline nie wymagają skomplikowanego
systemu dozowania. Jedna saszetka zawiera ilość
potrzebną na jedną butelkę do aplikacji piany lub
jedno wiadro. Do precyzyjnego dozowania.
Tak prostego, jak w przypadku kapsułek z kawą.

Kontrola zużycia
Jedna saszetka to ilość potrzeba do jednego użycia.
Niezależnie od tego, czy czyszczenie odbywa się
codziennie, czy raz na tydzień – zawsze wiadomo, ile
zużywa się saszetek i jakie koszty generuje to w danym
obiekcie. Kalkulacja kosztów jest dzięki temu dziecinnie
prosta.

Odpowiedzialność za
środowisko
To nie przypadek, że po przestawieniu liter w słowie „granulat” pojawia się słowo „natural”. Precyzyjne dozowanie
w olbrzymim stopniu ogranicza zużycie chemikaliów. Nie
ma również konieczności recyklingu kanistrów. Żaden z
granulatów nie zawiera rozpuszczalników – dzięki temu
nie tworzą się opary. Z korzyścią dla pracowników i
środowiska.

Bezpieczeństwo
pracowników
Saszetki otwiera się łatwo wzdłuż perforacji i wsypuje ich
zawartość do butelki do aplikacji piany lub wiadra. Kontakt granulatu z oczami i skórą jest wykluczony. Nie ma
również ryzyka wdychania oparów, ponieważ produkty
nie zawierają rozpuszczalników.
Chemikalia w formie granulatu nie grożą wyciekiem.
Całkowicie bezpieczne środowisko pracy.

Granuline:
czyszcząca siła granulatu
Nadchodzi nowa era czyszczenia. Granuline całkowicie odmieni branżę czyszczenia.
Żaden bezwodny produkt czyszczący nie przyniósł dotychczas tak imponujących rezultatów.
W każdym ziarenku drzemie skoncentrowana siła czyszczenia. Swoją moc rozwija ona przez rozpuszczenie w wodzie. W zimnej wodzie. Jak działa ta opatentowana nowość?
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Dotychczas tylko płynne środki czyszczące miały składniki
zapewniające wysoką jakość czyszczenia. Żaden z
bezwodnych produktów nie oferował porównywalnych
efektów. Do teraz. W toku wieloletnich intensywnych badań
firma Wetrok opracowała niezwykle skuteczny granulat. Ta
metoda czyszczenia jest tak wyjątkowa, że chroni ją patent.
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Tak spektakularny,
że aż opatentowany

Jak magnes
Granuline działa jak magnes. Magnes przyciąga określone ciała. Podobnie molekuły
w granulacie przyciągają cząsteczki brudu. Co więcej, zamykają je w roztworze
czyszczącym. Działa to w ten sposób: Solidną bazę tworzą aktywne stałe substancje czyszczące (środki powierzchniowo czynne) w połączeniu z elektrosterycznymi
molekułami. W drugim etapie do gry wkraczają środki powierzchniowo czynne:
powlekają one powierzchnię i wciągają cząsteczki brudu bezpośrednio do roztworu.
Prawdziwą rewolucję stanowi jednak trzeci etap: elektrosteryczne molekuły całkowicie i
trwale zamykają brud w roztworze. Potrójna moc, która nie ma sobie równych.

Ujemnie naładowane
cząsteczki brudu

Cząsteczki brudu
stabilizowane elektrosterycznie

Uciążliwe targanie kanistrów należy już do przeszłości. Kolejna korzyść:
niższe koszty magazynowania i transportu. Małe saszetki zapewniają niezwykłą elastyczność
pod względem dozowania na poszczególne pomieszczenia. Warto wykorzystać siłę czyszczenia
granulatu!

Ręczne czyszczenie pianą
warto wiedzieć, że to oszczędności
Oszczędność czasu i pieniędzy, ale bez uszczerbku na
jakości czyszczenia? Dotychczas było to niemożliwe. Efektywne ręczne czyszczenie pianą to najlepsze rozwiązanie.
Zużywa się tylko tyle środka chemicznego i wody, ile konieczne. I ani kropli więcej.
W powietrzu nie unosi się aerozol, nie potrzeba wiadra z wodą i nie ma
konieczności wyżymania ścierek. Butelka do aplikacji piany Wetrok z dobrze
widocznymi ilościami dozowania umożliwia łatwe i bezpieczne przygotowanie
piany. Pianę należy nanieść w kształcie znaku X na ściereczkę z mikrofibry, a
następnie równomiernie rozprowadzić po powierzchni.
Ręczne czyszczenie pianą Wetrok – ekologiczny przełom i ekonomiczne
korzyści.

Dowiedz się więcej o zaletach
Granuline. Obejrzyj film.

Wetrok Granuline:
wyróżniona innowacja

Niezależne jury przyznało produktowi
Wetrok Granuline pierwsze miejsce
w konkursie CMS Purus Innovation Award 2017 w kategorii środków
czyszczących.
Nagroda za innowacje jest przyznawana w ramach Międzynarodowych
Targów Środków i Akcesoriów
Czyszczących CMS za najbardziej
inteligentne rozwiązania.
Stanowi ona szczególne wyróżnienie
w branży czyszczenia i świadczy
również o tym, że w produktach Wetrok
wykorzystujemy najnowocześniejsze
technologie. Przede wszystkim jednak
ułatwiają one użytkownikom ich
codzienną pracę.
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Granuline w skrócie

Granufloor

Granusan

Granusurf

Środek myjąco-pielęgnujący do powierzchni i
wykładzin podłogowych

Sanitärunterhaltsreiniger

Oberflächenreiniger

18720 1 szt. = 25 saszetek po 24 g
18721 1 szt. = 10 x 25 saszetek po 24 g

18730 1 szt. = 25 saszetek po 5 g
18731 1 szt. = 10 x 25 saszetek po 5 g

18710 1 szt. = 25 saszetek po 5 g
18711 1 szt. = 10 x 25 saszetek po 5 g

Właściwości:
• nie wymaga mieszania
• nadaje się do czyszczenia maszynowego
• nie zawiera rozpuszczalników
• w kontakcie z wodą ulega natychmiastowemu rozpuszczeniu
• lekko perfumowany
• zabarwienie zielone

Właściwości:
• odczyn kwaśny
• silnie pieniący: idealny do
„manualnego czyszczenia pianą”
• w kontakcie z wodą ulega natychmiastowemu
rozpuszczeniu
• lekko perfumowany
• kolor: czerwony

Właściwości:
• lekko alkaliczny
• silnie pieniący: idealny do
„manualnego czyszczenia pianą”
• w kontakcie z wodą ulega natychmiastowemu rozpuszczeniu
• lekko perfumowany
• zabarwienie niebieskie

Przeznaczenie do wszystkich wykładzin
wodoodpornych

Przeznaczenie do wszystkich powierzchni
kwasoodpornych

Przeznaczenie do wszystkich powierzchni
wodoodpornych

Wartość pH*: 7–8

Wartość pH* : 2–3

Wartość pH*: 8–9

Dozowanie:

Dozowanie:

Dozowanie:

1x

1 saszetka na 8 l wody

1x

1 saszetka na 4 l wody

1x

1 saszetka na 4 l wody

1x

1 saszetka na 10 l wody

1x

1 saszetka na jedną butelkę
do aplikacji piany Wetrok

1x

1 saszetka na jedną butelkę
do aplikacji piany Wetrok

*roztwór użytkowy

Dowiedz się więcej o zaletach
Granuline. Obejrzyj film.

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. Ła¸czyny 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

