
TRE GODE GRUNDE  
TIL AT BRUGE  
DAMPRENSER

1)  Det er meget sundere for dig og bedre 
for miljøet

2)  Damprenseren kan gøre de fleste 
overflader og kommer godt ind i revner 
og kroge 

3)  Rengøring tager mindre tid og du slipper 
for ru hænder

haner, vask, toilet, spejle og ja, der hvor 
snavs nu kan sætte sig. Desuden er det 
effektivt til at fjerne de små sorte pletter 
med skimmelsvamp der ofte kan kom-
me i bruserens fuger,” fortæller hun.

Det første område, vi udsætter for en 
gang damp er vandhanen og håndva-
sken. Umiddelbart er det svært at tro 
på, at der ikke skal skures bagefter. Det 
viser sig dog, at kalk- og sæberester lang-
somt forsvinder, og vi kan nøjes med at 
tørre efter med en tør klud. Fliserne og 
brusehovedet får også en tur, og også 
her må vi trække skepsissen tilbage. 
Dampen gør faktisk en forskel.

 Efter badeværelset har fået en make-
over og skinner, som var det et udstil-
lingsvindue, går vi videre til køkkenet. 
Her bruger vi damprenseren til fedt 
på emhætten, på kogepladerne og den 
udvendige del af ovnen. Selv gulvet i 
køkkenet får samme tur. Her har vi dog 
skiftet et mundstykke med en gulvklud, 
så damprenseren nemt glider hen over 
plankerne. Det er noget hurtigere end 
med spand og gulvmoppe og gulvet tør-
rer hurtigere. En anden fordel, vi hæfter 
os ved er, at hænderne ikke bliver gam-
melrynkede og ru, som når man normalt 
konstant skal vride en klud fyldt med 
sæbevand. 

Formålet med damprenseren var at te-
ste dens rengøringsevner. Men den kan 

Et godt indeklima kræver rengøring. Er 
rengøring en sur opgave, der bare skal 
overstås hurtigst muligt og på bedste ef-
fektive miljørigtige vis? Så læs med her. 

Vi vil alle gerne bo i et rent hjem med 
godt indeklima. Det store spørgsmål er 
altid, hvordan man nemmest klarer ren-
gørings-tjansen hurtigt og med mindst 
mulig miljøbelastning.

Derfor har vi testet en damprenser fra 
tyske Kärcher, der leverer damprensere 
og rengøringsmaskiner til både professi-
onelt og privat rengøring. 

Damprenserens force er, at den er 
mere effektiv end den gammeldags balje 
vand, sæbe og klud. 

“Damprenseren rengør grundigt i 
dybden uden brug af rengøringsmidler. 
Der bliver altså ikke efterladt kemire-
ster fra skrappe rengøringsmidler, som 
kan påvirke børn og husdyr, der leger på 
gulvet – og nok også putter ting i mun-
den, der har været på gulvet,” fortæller 
Charlotte Bang, der er Home & Garden 
salgschef hos Kärcher.

Netop rengøring uden brug af kemi-
kalier eller sæbe er en stor fordel, hvis 
du vil have et sundt indeklima ifølge 
Forbrugerrådet TÆNK. Med en dam-
prenser bruger du ikke andet end en 
smule vand opvarmet til 100 grader un-
der tryk. 
Men bliver det så ordentlig rent, tænker 

du måske? Det gør det. Ifølge undersø-
gelser, foretaget af Enders Laboratory i 
Stuttgart, bliver 99,9% af alle hushold-
ningsbakterier dræbt ved grundig rengø-
ring med en Kärcher damprenser.

En damprenser kan ikke kun bruges i 
dit private hjem. Den er ifølge salgschef 
for Professionel, Henrik Nedergaard 
også en effektiv løsning til professionel 
brug.

”I fødevareindustrien, detailhandelen 
og sundhedssektoren kan damprenseren 
være en stor hjælp, når der skal spares tid, 
men samtidig gøres grundigt rent,” for-
tæller Henrik Nedergaard og fortsætter: 

“Dampen kommer ind i kroge og hjør-
ner, hvor det ellers er svært at få gjort 
ordenligt rent som f.eks. revner i køk-
kenbordet i et restaurantkøkken eller 
rengøring af kørestole. Som ekstra bo-
nus er det uden brug af kemi.”

Med alle de fordele og forbedringer, 
må vi igang med rengøringen og se, hvad 
damprenseren kan. Første testområde er 
badeværelset. De hvide klinker har sam-
let sæberester og håndvasken ditto. Det 
er her damprenseren virkelig skulle kom-
me til sin ret. Ifølge Charlotte Bang er 
der ingen områder på badeværelset, der 
ikke kan gøres rent med damp.

“Den høje temperatur, trykket og 
dampen opløser sæberester, kalk og fedt 
samt dræber bakterier på fliser, vand-
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Test:  
Derfor er damprenseren et  
must-have til et sundt indeklima

ikke kun bruges til rengøringen. Den er 
en multi-rengøringsmaskine. 

“Har du en kjole, der ikke tåler så 
meget strygning eller et jakkesæt, der 
trænger til at blive frisket op, så kan du 
dampe tøjet. Du kan også dampe bør-
nenes legetøj, så det bliver lækkert og 
bakteriefrit igen. Men her skal man lige 
passe på med, hvilket legetøj, man bru-
ger damp på. Det skal kunne tåle høje 
temperaturer,” fortæller Charlotte Bang 
og fortsætter: 

“Lego og træklodser kan du sagtens 
tåle damprenseren.”
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*I f0lge prEN 16615, PVC gulv, maskine: SGV (gulvmunestykke, 30 cm/sek., 1. Damp,
2. Damp med sug, niveau 3) Testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541 
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Damprenseren 
rengør grundigt 
i dybden uden 
brug af rengø-
ringsmidler.


