
Damprenseren –  
din nye effektive og grønne ven
Få rengøringen hurtigt, effektivt og grundigt overstået. Læs her, hvordan damprenseren 
kommer dig til undsætning, hvad angår effektiv rengøring i hjemmet og til professionel brug.

Ifølge Forbrugerrådet TÆNK er et godt 
indeklima lig med hyppig støvsugning, 
samt udluftning minimum et par gange 
om dagen. Derudover bør man minimere 

forbruget af kemikalier og sprays. Det er nok 
ikke den store nyhed. 

De fleste kan dog sikkert nikke genken-
dende til en travl hverdag, hvor rengøringen 
kan være svær at få presset ind, og derfor 
skal rengørings-tjansen være grundig og 
hurtig overstået. I den forbindelse har vi set 
nærmere på, hvordan rengøringen kan blive 
overstået hurtigt, men stadig effektivt.

En hurtig og grøn makker
Tyske Kärcher leverer damprensere til både 
privat og professionelt brug. Dem har vi 
allieret os med og lånt damprenseren SC 4 
til privat brug. Den minder mest af alt om 
en lille støvsuger, hvor der hører forskellige 
mundstykker med. Dampmaskinen funge-
rer på den måde, at der fyldes vand i behol-
deren og vandet varmes op til kogepunktet 
på få minutter. Derefter er det bare at trykke 
på håndtaget, så er du igang. 

»Damprenserens fordel er, at det tager 
kortere tid at gøre rent, og samtidig er det 
mere effektivt end rengøring med klud og 
sæbevand. Den høje temperatur og trykket 
opløser og fjerner effektiv fedt, sæberester 

FAKTA
Brug damprenseren her:
-  Gulvask af alle hårde gulve både privat 

og professionelt
- Skimmelsvamp i brusekabinen fuger
- Fastbrændt fedt på grillristen 
-  Grundig rengøring i storkøkkener – 

især revner og sprækker der samler 
bakterier

-  Rengøring af inventar og hjælpemidler 
i sundhedssektoren

ANNONCE

og snavs. Damprensere dræber desuden 
bakterierne og fjerner dårlig lugt,« siger 
Charlotte Bang, Home & Garden salgschef 
fra Kärcher. 

At dampen skulle have så stor en effekt, 
blev testet af forskere fra Enders Laboratory 
i Stuttgart. 

Deres forsøg viste, at 99,9% af hushold-
ningsbakterierne blev dræbt af damprense-
ren. Endnu en fordel er, at damprenseren 
kan bruges på mange forskellige overflader. 
Alle hårde overflader såsom fliser og glas 
på badeværelset, på armaturer, brusehove-
det, den udvendige del af ovnen, komfuret, 
gulve og ja, selv dit tøj kan have gavn af en 
damprenser.

»Med det rigtige mundstykke til kan du 
også dampe dit tøj. For eksempel en fin 
kjole eller et jakkesæt,« fortæller Charlotte 
Bang og fortsætter: 

»Du kan også dampe børnenes legetøj, 
uden at du bruger en masse kemi på det. 
Men der skal du lige være opmærksom på, 
hvor høje temperaturer det kan tåle.« 

Damprenseren kan ikke kun bruges i 
hjemmet.  Den er, ifølge salgschef for Pro-
fessionel, Henrik Nedergaard også en effek-
tiv løsning til professionel brug.

»Det er for eksempel i fødevareindustri-
en, detailhandlen og sundhedssektoren, at 

damprenseren kan være en stor hjælp, når 
der skal spares tid, men samtidig gøres grun-
digt rent,« fortæller Henrik Nedergaard og 
fortsætter: 

»Dampen kan komme ind i kroge og 
hjørner. Og det er uden kemi, hvilket jo er 
en fordel for alle, der gerne vil være 100% 
sikker på, at der er rent og gerne vil mindske 
eller slet ikke vil bruge kemi i husholdnin-
gen eller på arbejdspladsen.«

Damprenseren gør en forskel 
Med de mange muligheder er damprenseren 
lidt af en problemknuser – ikke kun i hjem-
met, men også til professionel brug – går vi i 
gang. Og det første test-område er badevæ-
relset. Mellem de hvide klinker er der samlet 
kalkrester og armaturet er også blevet plet-
tet. Efter de fire minutters opvarmning er 
damprenseren klar. Et let tryk på knappen 
resulterer i en mindre dampsky. Da dam-
pen har lagt sig, kan vi med det samme se 
forskellen. Der er nu grå furer mellem klin-
kerne, hvor de før var hvide. Armaturet får 
samme omgang, og her skal vi blot lige tørre 
efter med en tør klud, så skinner det, som 
var det en anden rengøringsreklame, vi var 
med i. I køkkenet får komfuret og det ud-
vendige af ovnen samme tur. Dog udskifter 
vi mundstykket til et mindre et. Og med de 

rigtige mundstykker kan vi få selv de mest 
fedtede pletter fra ovnen væk. Det eneste, 
det måske lige kræver, er, at vi tørrer efter 
med en tør klud.

Efter rengøringen er der ikke den sæd-
vanlige duft af rengøringsmiddel, hvilket 
er underligt og rart på samme tid. En an-
den opdagelse er, at vi har brugt væsent-
lig mindre vand end normalt. Og så har vi 
også brugt mindre tid. Faktisk den halve.  
Damprenseren er altså et godt alternativ, når 
du gerne vil gøre ordentligt rent og på en 
miljørigtig måde. ■
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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 SC 4 til privat 
brug minder mest af alt om en 
lille støvsuger, hvor der hører 
forskellige mundstykker med.

Forsøg viser, at 99,9% 
af husholdningsbak-
terier bliver dræbt af 
damprenseren.

Med det rigtige 
mundstykke kommer 
man helt ind i krogene.  


