Wetrok Plexistar Pro
Rengöring av akrylglas
utan sprickor och repor
Akrylglasskivor är populärare än någonsin. Som skyddsskivor
eller skiljeväggar skyddar de medarbetare och kunder vid
disken eller på kontoret mot droppinfektioner. Men det kan
vara besvärligt att rengöra akrylglasskivor – och det får inte
göras med vanliga glasrengöringsmedel. Därför har Wetrok
utvecklat ett specialspray för akrylglasskivor:
Wetrok Plexistar Pro.

Fördelar

Inga sprickor, inga repor
Spänningssprickor och repor i
akrylglaset ger ett ovårdat intryck och
förkortar livslängden hos materialet.
Därför måste skivan ofta bytas ut
efter bara ett par månader. Undvik
därför att använda vanliga, olämpliga
glasrengöringsmedel och satsa istället
på Plexistar Pro, som är gjort för
akrylglas.

Effektivt mot smuts
Ytor av akrylglas drar till sig damm,
fingeravtryck och fet smuts. Med
Plexistar Pro avlägsnar du garanterat
all smuts utan att några rester blir kvar.
Tack vare den milda sammansättningen
kan du dessutom göra det flera gånger
om dagen, om så krävs.

Glasklar utsikt
Ränder och fläckar? Inte med
Plexistar Pro! Den skonsamma
brukslösningen innehåller avjoniserat
vatten, vilket innebär ett resultat utan
ränder när det torkar.
För att du alltid ska kunna se och
kommunicera med dina kunder
utan hinder.

Snabbt och enkelt
Akrylglasskivor som behandlas
med vanliga glasrengöringsmedel
eller alkoholbaserade
rengöringsmedel
Spänningssprickor som uppstår kan
förkorta skivans livslängd.

www.wetrok.com

Akrylglasskivor som behandlas
med Plexistar Pro
Skivan förblir i perfekt skick.

I coronatider måste rengöringen
kunna göras snabbt och enkelt.
Med en flaska Plexistar Pro och en
duk i högsta hugg rengör kontors-,
kassa- och receptionspersonalen sina
arbetsplatser inklusive skyddsväggarna
själva, utan problem och efter behov.

Wetrok Plexistar Pro
Ytrengöringsmedel för akrylglas
Behållare

12 x 0,5 liter
Art.nr 10041

Egenskaper

 Färdigblandat (spray)
 Skonsamt mot materialet

pH-värde

6,5–7,5

10 liter
Art.nr 10040

 pH-neutralt
 Lätt parfymerat

 Resultat utan ränder
 Särskilt utvecklat för rengöring
av akrylglas

Användningsområde

Tvättbara ytor (skiljeväggar och skivor av akrylglas, plast, glas,
klinker, kakel och platta bildskärmar).

Användning: fukttorka

Spraya brukslösningen på en vikt, torr rengöringsduk.
Torka av hela ytan jämnt.

Visste du att …
... du INTE ska använda en mikrofiberduk för att rengöra akrylglas?
Mikrofibrerna kan orsaka repor och försämra sikten. Därför rekommenderar Wetrok att du använder en slät putsduk i tyg.

Engångsdukar för
områden med ökade hygienkrav (t.ex. sjukhus)

Flergångsdukar
för alla andra områden (t.ex. kontorsutrymmen)

Quick&Clean Dry
Art.nr 82440

Wiwit blå
Art.nr 82217

Bonlin blå
Art.nr 82208

Kunder i Schweiz kan nu bekvämt beställa sina dukar i webbutiken:
www.shop.wetrok.com
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Nawit blå
Art.nr 82196

