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Z powodu rosnących kosztów i dużego nakładu czasu firmy sprzątające bardzo często decydują się na
alternatywę zastosowania jednostopniowego mycia na mokro. W odróżnieniu do dwustopniowego procesu
mycia mamy tutaj do czynienia z pojedynczym myciem powierzchni za pomocą jedynie lekko wyciśniętego
mopa.

W domach opieki i szpitalach jednostopniowe mycie na mokro jest powszechnie stosowaną metodą
pielęgnacji bieżącej. Często używa się tam mopów, które po czyszczeniu danego pokoju są wyrzucane i
wymieniane. Zaletą jednostopniowego mycia na mokro jest zwalczenie większych zabrudzeń, jednak słabą
stroną w przypadku użycia powszechnych produktów czyszczących jest tutaj często czystość i walory
optyczne mytej powierzchni.

Koszty i czas odgrywają w branży czystościowej dużą rolę, dlatego też pracowaliśmy nad takim
rozwiązaniem, które spełni oczekiwania zainteresowanych co do czystości i optyki w przypadku
jednostopniowegomycia na mokro.

Podczas przeprowadzonych testów praktycznych udowodniliśmy, że nasz nowy produkt Corridor®
Cibreeze Wipe S 790 jest idealnie dostosowany do jednostopniowego mycia na mokro. Chodzi tu o
proces myjąco-pielęgnacyjny nowej generacji, który oferuje optymalny efekty czyszczący na podstawie
wysokiej reaktywności środków powierzchniowo czynnych. Dzięki zawartości redyspersyjnych polimerów
tworzy się specjalny film ochronny, który chroni przed przywieraniem brudu, nie prowadząc jednak do
odkładania się warstw.

Dzięki zawartości aktywnych blokerów zastosowanie środka myjącego Corridor® Cibreeze Wipe S 790
skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zalecane jest w szczególności w szpitalach, domach opieki
czy placówkach oświatowych.

Tipps & Tricks: Jednostopniowe mycie na mokro

Jednym z najczęstszych sposobów czyszczenia bieżącego w różnych obiektach jest jednostopniowe mycie
na mokro. Podczas tego rodzaju prac czystościowych stosuje się środki na bazie alkoholu oraz inne środki
pielęgnująco-myjące, które właściwie przeznaczone są do dwustopniowego mycia na mokro. W zależności
od częstotliwości użytkowania danego obiektu prowadzi to do odbudowy zabrudzenia i do tworzenia się
smug na posadzkach. Ponadto w ten sposób nie zawsze usuwa się klejące zabrudzenia, jak np. plamy po
sokach.
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