
Fugerne på badeværelset: Damppartiklerne løfter snavset ud af 
den ru overflade. 

Armaturer: Renser effektivt omkring vandhane og vask - steder 
der kan være svære at holde rene.  

Radiatorer: Kommer ind bag lamellerne, der normalt er svært 
tilgængelige med klud og børste. 

Ovn og riste: Kraftfuld damp løsner effektivt fedt og fastbrændt 
mad. 

Tekstiler: Damp kan både glatte den krøllede kjole og rengøre de 
snavsede gardiner. Samtidig dræber du bakterierne og fjerner lugt. 

Gulve: Gør gulvene skinnende rene, samtidig med at du bruger 
mindre vand, og gulvene tørrer hurtigere**.

Klar masser af rengøringsopgaver med blot én løsning 
Med et stort udvalg af tilbehør kan en Kärcher-damprenser udføre en 
lang række rengøringsopgaver og erstatte indtil flere værktøjer til 
rengøring. Fx mobber, tøjbørster og strygejern. Du kan rengøre med 
damp på stort set alle typer af overflader - både grundigt, hygiejnisk 
og miljøvenligt. Rengøringen er ubesværet selv i de mindste sprækker 
og kroge. 

RENT HJEM – NEMT  
OG UDEN KEMI
Det er de færreste, der glæder sig til at 
gøre rent. Måske snarere til det er over-
stået, og hjemmet er funklende rent. Hvis 
du har det sådan, så er den gode nyhed, at 
vejen til et rent, bakteriefrit hjem nu er let-
tere, end nogensinde før. Nu kan du dræbe 
alle bakterier* og slippe af med genstridige 
pletter, uden brug af kemikalier, sjaskende 
gulvmopper og sækkevis af knofedt. Fak-
tisk er det lige så nemt som at støvsuge. 
Velkommen til rengøring anno 2016!

Damp er hemmeligheden
Midlet, der både fjerner bakterier og selv 
det mest genstridige snavs, er noget så 
enkelt og miljøvenligt som damp. Dam-
prensere virker med en kombination af 
tryk, hastighed og høj temperatur, og de 
mikroskopiske, glohede damppartikler er 
eminente til at løsne skidtet. Og bakteri-
erne? De har mildt sagt ikke en chance. 
Uafhængige eksperter i mikrobiologi fra 
Enders Laboratory i Stuttgart har testet, 

hvor mange bakterier der blev dræbt ved 
grundig rengøring med damprensere af 
mærket Kärcher. Resultatet blev impone-
rende 99,99 % døde bakterier*. Det giver 
et sundere indeklima for alle, særligt aller-
gikere. Da damp er et parfume- og kemika-
liefrit rengøringsmiddel, er det også skån-
somt mod miljøet.

Bakteriefrit – helt ind i krogene
I det hele taget er der mange fordele ved at 
bruge damp i rengøringen frem for krasse 
rengøringsmidler. Fx hvis man har sarte 
naturfliser i badeværelset, eller hvis man har 
små børn, der kravler rundt på gulvet og sut-
ter på alt fra legetøj til møbler. Både småbørn 
og sarte overflader har bedre af ren damp! 
Køber du en damprenser fra Kärcher, kan du 
desuden få masser af tilbehør, der gør det 
nemt at komme til at rense selv i de mindste 
hjørner og afsides kroge. Slut med gammelt 
skidt bag radiatorer og i utilgængelige kroge. 
Med damp når du nye standarder for ”rent”.

DYBDEGÅENDE 
RENGØRING

UDEN KEMI

Fjerner

99,99%
Bakterier

* 

Kärcher SC3 damprenser 

Find nærmeste 
forhandler 
på Karcher.dk


