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Uuden sukupolven Wettex® Power 2in1 -liina on syntynyt 

Raidoissa sen salaisuus 

Vileda tuo syksyllä markkinoille Wettex® Power 
2in1 -sieniliinan, jossa yhdistyvät suosittujen 
Wettex®-liinojen imukyky ja nyt uutuutena myös 
kuivuneen lian poistaminen. Lika lähtee irti 
liinan naarmuttamattomien hankausraitojen 
avulla. 

Onko tiskipöydälläsi pinttynyttä likaa tai ruokapöydällä ruokatahroja? Perinteinen sieniliina 
on kätevä keittiössä, mutta pinttyneen lian irrottaminen ja poistaminen on sille haaste. 
Tartuimme tähän haasteeseen ja tuotekehityksen tuloksena syntyi entistä monikäyttöisempi 
Wettex® Power 2in1. Uutuus on samaa materiaalia kuin perinteinen Wettex® eli 
erinomainen imukyky on myös Power 2in1 -liinan perusta. Uutta on liinan toisella puolella 
olevat verkkomaiset hankausraidat, joiden avulla poistaa pinttynyttäkin likaa siivottavaa 
pintaa naarmuttamatta. Valmistusmekaniikka on patentoitu, joten uutuus on lajissaan 
ainutlaatuinen. 

Sieniliinaa testanneiden suomalaisten kuluttajien (20 testaajaa) haasteena oli niin ahkerasti 
käytössä oleva keittiö kuin kiireinen arki lapsiperheessäkin. Testiryhmä kehui uutuusliinan 
yllättävän tehokasta lian irrotuskykyä, joka yhdistettynä sieniliinan erinomaisen imukykyyn, 
teki liinasta aivan ylivoimaisen keittiön apurin. 

”Itse tykkäsin liinasta tosi paljon! Hauskinta on, että liinaa voi käyttää molemmin päin ja hankaavan 
puolen avulla ei tarvinnut edes esikäsitellä pinttyneitä sotkuja, vaan muutamalla hankauksella nekin 
lähti, eikä naarmuakaan!” Laura 23, Espoo 

”Käytin liinaa tiskipöydän, ruokapöydän ja apupöytien pyyhkimiseen, helppo pyyhkiä pöydät, pienet 
likatahrat lähtivät hyvin pois. Tahrojen poistoon olen erittäin tyytyväinen, kun ei tarvitse käyttää 
kahta erillistä liinaa (esim. karhunkieli ja sieniliina ennen), nyt tarvitsee vaan kääntää karhea puoli 
pinttyneempiin kohtiin, nopeuttaa huomattavasti siivousta. Lisäksi käytän liinaa lieden 
puhdistamiseen, aiemmin piti olla erikseen karkea sieni ja tavallinen sieniliina, nyt saan samalla 
liinalla pyyhittyä, käännän vain karhean puolen esiin.” Tuula 54, Hamina 
 

 
Wettex® Power 2in1 lanseerataan elokuussa. Ainutlaatuinen uutuus tuo kätevän lisän 
Wettex®-tuoteperheeseen. Liina imee jopa 14 kertaa oman painonsa verran nestettä. Liina 
on kestävä ja konepestävä 60°C. Liinarullan koko 25x120 senttiä ja hinta noin 3 €. 
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