Winkel- en uitgaansplezier wordt in belangrijke mate gestimuleerd door een schone omgeving.
Kleurvarianten in de vele bestratingmodellen benadrukken de levendigheid daarvan. Vervuiling
door kauwgom en ander vuil vergrijst die omgeving, waardoor investeringen teniet wordt gedaan.
Wigrex heeft zich jarenlang toegelegd op productconcepten
ter verwijdering van kauwgom-, olie- en vetvervuilingen op
wegen, straten en plaveisel. Hierbij is naast een goed
reinigingsresultaat de vermindering respectievelijk
verwijdering van milieubelastende stoffen zeer belangrijk.
Daarom werken wij met biologisch afbreekbare middelen
en een minimaal waterverbruik door ons stoomsysteem.

Voordelen
Milieuvriendelijk reinigen met mooi egaal resultaat. Onze
lagedruk stoomapparatuur geeft geen omgevingsvervuiling,
geen overlast door water, geen lawaai, geen stank en ook
zeer belangrijk; geen rondspringend vuil of zand uit
voegen. Kortom: een zeer beheersbaar systeem met een
sterke werking, dat zeer klant- en winkeliersvriendelijk is.
Deze dienstverlening van Wigrex met jarenlange ervaring
in de reinigingstechniek als basis onder andere voor:
■ stedelijke / gemeentelijke publieke locaties
■ winkelpromenades
■ scholengemeenschappen
■ uitgaanscentra, bioscopen, theaters
■ restaurants, horeca
■ vakantieparken

Wigrex is ook al jarenlang gespecialiseerd in lage druk
stoomtechniek; apparatuur en producten die haar weg
hebben gevonden in de voedingsmiddelenindustrie, bij
zorginstellingen, metaalverwerking, serviceorganisaties,
paraffineverwerkende bedrijven, industrie, werkplaatsen,
gemeenten, scholen, schoonmaakbedrijven, enzovoort.

Mogelijkheden van onze dienstverlening:
■ kauwgomverwijdering, dus alleen de kauwgomstukjes
■ oppervlaktereiniging, algehele reiniging dus ook
…kauwgom, vetten, olievervuiling, straatvuil, frituurresten,
...algen, mos en dergelijke. Het oppervlak wordt egaal
…schoon en is weer als nieuw!

Lage druk stoomtechniek is een uiterst effectieve methode
om onder andere kauwgom te verwijderen van allerlei
ondergronden. De kauwgom wordt door de hoge
temperatuur van de stoom zeer snel week gemaakt en het
speciaal daarvoor ontwikkelde, biologisch afbreekbare
reinigingsmiddel, verbreekt de oppervlaktespanning van de
kauwgom; de plak slaat uiteen in stukjes die daarna niet
meer kunnen hechten. Vervolgens kunnen de
kauwgomstukjes worden opgezogen door de geïntegreerde
zuiger. Het systeem werkt met lage druk afhankelijk van de
capaciteit tussen de 4 en 10 bar, waardoor het ook niet
spat en om die reden op ieder moment op bevolkte pleinen
of straten kan worden ingezet. Alleen een beetje stoom en,
ook heel belangrijk, een zeer gering waterverbruik, zodat
ook daardoor geen overlast ontstaat.
Wilt u uw doelgroep een fijne ambiance bieden, Wigrex
helpt u graag!

Wigrex is gespecialiseerd in stoom- en
reinigingsapparatuur, biologisch afbreekbare
reinigingsmiddelen en spill control producten

Wigrex • Vaartweg 1 • 5109 RA ‘s-Gravenmoer • T 0162-313111 • F 0162-316164 • www.wigrex.nl

