
K5 POWER CONTROL
Για ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο: Πλυστικό μηχάνημα K 5 Power Control με σύμβουλο εφαρμογής μέσω εφαρμογής τηλεφώνου, πιστόλι ψεκασμού
G 160 Q Power Control, κάνη ψεκασμού Vario Power και σύστημα Plug 'n' Clean της Kärcher.

Αριθμός παραγγελίας 1.324-550.0

■   Πιστόλι ψεκασμού Power Control με οθόνη ένδειξης του επιπέδου πίεσης
■   Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
■   Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητηρας

Τεχνικά Στοιχεία
4054278618265

Τρέχων τύπος V / Hz 230 / 50

Πίεση bar / MPa 20 – max. 145 / 2 – max. 14,5

Παροχή l/h max. 500

Απόδοση επιφάνειας m²/h 40

Θερμοκρασία νερού παροχής °C max. 40

Ισχύς παροχής kW 2,1

Καλώδιο ρεύματος m 5

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 13
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 16,2

Διαστάσεις (L × W × H) mm 402 × 306 × 588

Εξοπλισμός
Πιστόλι ψεκασμού με σκανδάλη
υψηλής πίεσης

G 160 Q Power Control

Vario Power Jet 

Τούρμπο μπεκ 

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m 10
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο
μηχάνημα



Εφαρμογή χημικού με Σύστημα Plug 'n' Clean

Τηλεσκοπική λαβή 

Υδρόψυκτο μοτέρ 

Θήκη εξαρτημάτων 
Δεν περιλαμβάνεται σωλήνας
αναρρόφησης καθαριστικού



Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4" 
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Εφαρμογή Home & Garden

■ Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας
κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.

■ Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher
για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

■ Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη:
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την
εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής
υποστήριξης.

Plug 'n' Clean – το σύστημα

απορρύπανσης της Kärcher

■ Καινοτόμο εξάρτημα εισαγωγής για φιάλες προϊόντος
καθαρισμού Kärcher.

■ Για γρήγορη, άνετη εφαρμογή του χημικού με το
πλυστικό μηχάνημα.

■ Τα απορρυπαντικά Kärcher αυξάνουν την
αποτελεσματικότητα, και προστατεύουν και φροντίζουν
την επιφάνεια.

Τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο υψηλής

ποιότητας

■ Δυνατότητα προσαρμογής σε άτομα διαφορετικού
ύψους.

■ Το ύψος της τηλεσκοπικής λαβής προσαρμόζεται με
τράβηγμα.

■ Πλήρως ανασυρόμενη λαβή για εξοικονόμηση χώρου
κατά την αποθήκευση.

K5
 P

ow
er

 C
on

tro
l, 

1.
32

4-
55

0.
0,

 2
02

2-
11

-0
9



Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΚΆΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΎ

VP 145, Vario Power Jet για K 4–K 5 1 2.642-725.0 Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 4–K 5. Συνεχώς ρυθμιζόμενη
από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού.



DB 145, Φυσητήρας Ρύπων για K 4–K 5 2 2.642-728.0 Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Middle για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher
κατηγορίας K 4 και K 5. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.



TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού 3 2.644-190.0 Απλό καθάρισμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία
χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.



Κιτ καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών 4 2.644-249.0 Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων
επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.



Προφυλακτήρας Πιτσιλίσματος 5 2.642-706.0 Διάφανος προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7.
Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.



Κάνη ψεκασμού υπό γωνία 6 2.638-817.0 Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών.Για τα Καταναλωτικά
Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Προέκταση κάνης 1 σημείου 7 2.643-240.0 Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα
τα εξαρτήματα Kärcher.



VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 – K 7 8 2.643-254.0 VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά
360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.



Τηλεσκοπική κάνη 4μ. 9 2.642-347.0 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. – 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για
τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.



ΠΙΣΤΌΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΆΛΗ

Πιστόλι G 160 Q 10 2.644-327.0 Πιστόλια υψηλής πίεσης για πλυστικά Kärcher Power Control και Full Control στις κατηγορίες K 4 έως K 5. Εμφανίζει
τα διαφορετικά στάδια πίεσης και τη λειτουργία απορρυπαντικού στην οθόνη.



Πιστόλι G 145 11 2.643-634.0 Πιστόλι υψηλής πίεσης με οθόνη LED όπου φαίνονται τα διάφορα στάδια πίεσης και η λειτουργία καθαρισμού. Με
αντάπτορα Quick Connect. Για τα πλυστικά μηχανήματα Power Control και Full Control στις κατηγορίες Κ 4 έως K5.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ ΣΚΛΗΡΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ

Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T Racer 12 2.644-074.0 Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού
επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς
πιτσίλισμα.



T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer

13 2.644-084.0 Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα: Το μηχάνημα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων Τ 5
T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.



Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 14 2.644-123.0 Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Aπομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους
ρύπους από διάφορες επιφάνειες,



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα      Προϊόντα καθαρισμού.     
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ ΣΚΛΗΡΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ

Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον
καθαρισμό επιφανειών

15 2.644-212.0 Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης.
Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.



ΒΟΎΡΤΣΕΣ

Βούρτσα ισχύος WB 150 16 2.643-237.0 Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθάρισμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και
μέχρι και 30% του χρόνου.



WB 120 17 2.644-060.0 Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη
και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.



WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού 18 2.644-286.0 Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως
βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.



WB 120 19 2.644-061.0 

Rotating wash brush 20 2.644-288.0 

Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120 21 2.644-129.0 Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο
εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροΐνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.



WB 130 rotating wash brush car & bike 22 2.644-287.0 

WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών 23 2.643-233.0 Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή
κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.



Βούρτσα Πλύσης Τροχών 24 2.643-234.0 Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού
360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.



Βούρτσα 25 6.903-276.0 Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη 

ΣΈΤ ΑΠΌΦΡΑΞΗΣ

Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών 26 2.642-240.0 Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του – με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές,
εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.



Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ. 27 2.637-767.0 Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ. 28 2.637-729.0 Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά
μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα      Προϊόντα καθαρισμού.     
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΜΠΈΚ ΑΦΡΟΎ

Ακροφύσιο αφρού F J 6 29 2.643-147.0 Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες
και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.



FJ 3 foam jet 30 2.643-150.0 

FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean,
Αφρός Καθαρισμού Ultra

31 2.643-143.0 Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη
αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.



FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean,
Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1

32 2.643-144.0 Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη
αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.



NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- > 33 2.644-050.0 

ΔΙΆΦΟΡΑ

SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 34 2.643-100.0 Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές
πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.



Σετ υδραμμοβολής 35 2.638-792.0 Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα,
ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.



Σύνδεση Vario 36 2.640-733.0 Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα
Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.



Φίλτρο νερού 37 4.730-059.0 Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και
από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχάνημα.



Αντάπτορας κατά της συστροφής 38 2.644-257.0 Ο αντάπτορας κατά της συστροφής περιορίζει τον σχηματισμό βρόχων στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης,
διασφαλίζοντας τη λειτουργία του χωρίς συστροφές. Κατάλληλος για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης
με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι.



Σετ O-rings 39 2.640-729.0 Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση. 

ΣΩΛΉΝΕΣ

Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect

Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7 40 2.641-721.0 Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης , μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής
χρήσης της σειράς K3 – K7.



Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992

Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα 41 2.643-037.0 Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα 

Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect

Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 – K7 42 2.641-710.0 Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. στιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8
για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.



 Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ K5 POWER CONTROL 1.324-550.0

K5
 P

ow
er

 C
on

tro
l, 

1.
32

4-
55

0.
0,

 2
02

2-
11

-0
9

29 30 31 33 34 35 36

37, 56 38 39 40 41 42



Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΣΩΛΉΝΕΣ

Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect

Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7 43 2.641-709.0 Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. στιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για
αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.



ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΛΆΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΌΛΕΙ ΛΆΣΤΙΧΟΥ

Kit 5/8'' ανέμης λάστιχου HR 7.315 44 2.645-165.0 Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώμενο τύμπανο και
ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.



Kit 5/8'' HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good") 45 2.645-167.0 Compact καροτσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη
μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση.



ΛΆΣΤΙΧΑ

Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής
πίεσης

46 2.645-156.0 Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθάρισμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex®
(3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.



Σετ λάστιχο για παροχή νερού 47 2.645-258.0 Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυστικό μηχαννημα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m
PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.



Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m 48 2.645-138.0 Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων.
Ανθετικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.



Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m 49 2.645-142.0 Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3
στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.



Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m 50 2.645-318.0 Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο
υλικό. Το νέο 20μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.



Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m 51 2.645-322.0 Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο
της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.



Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m 52 2.645-324.0 Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου
Performance Premium 1/2'' . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.



ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ

Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus 53 2.645-193.0 Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click. 

Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης 54 2.645-194.0 Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα
συστήματα click.



OUTDOOR: ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ

Verschiedenes

Starter Kit Premium Idropulitrici: Filtro Idrico +
Detergente universale + Kit di raccordo tubi *IT

55 9.546-123.0 

Starter kit Idropulitrici: Filtro Idrico + Detergente
universale *IT

56 9.546-124.0 

 Διαθέσιμα εξαρτήματα      Προϊόντα καθαρισμού.     
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ΧΗΜΙΚΆ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ

Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean 57 6.295-753.0 Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και
επίμονους ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε οχήματα.



Καθαριστικό γενικής χρήσης RM 626 58 6.295-754.0 

59 6.295-755.0 

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΟΧΗΜΆΤΩΝ

Καθαριστικό αυτοκινήτου 60 6.295-750.0 Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη
στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για
κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασία σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων
των τύπων οχημάτων.



Σαμπουάν αυτοκινήτων 3 σε 1 RM 610 61 6.295-751.0 

Car shampoo 3in1, 1L *Nordic 62 6.295-886.0 

Αφρογόνο καθαριστικό, 1L 63 6.295-743.0 Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων,
απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες
οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά.



Καθαριστικό αυτοκινήτου αφρογόνο, Ultra foam, RM
615

64 6.295-744.0 Ιδιαίτερα αποτελεσματικό αφρογόνο καθαριστικό αυτοκινήτου. Με extra αφρό για ακόμη βαθύτερο καθαρισμό.
Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα ακόμα και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και καθημερινους ρύπους οχημάτων και
δρόμων. Χωρίς φωσφορικά και απαλό προς τα υλικά. Χρήση με αφροποιητή.



Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1 65 6.295-763.0 Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη
φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.



RM 670 Winter windshield cleaner concent 66 6.296-169.0 

Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618 67 6.295-761.0 Αφαιρεί απαλά τα έντομα από βαμένες επιφάνειες, αεραγωγούς, εξωτερικούς καθρέπτες, πάνελ και πλαστικά μέρη. 

Insect remover 3in1, 500ml *Nordic 68 6.295-888.0 

Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650 69 6.296-105.0 Καθαρισμός παραθύρων και καθρεφτών αυτοκινήτου που δεν αφήνει γραμμές και θαμπάδα. Αφαιρεί αποτελεσματικά
τους λεκέδες από έντομα, τις δαχτυλιές και τους ρύπους από τον δρόμο. Έχει αντιστατική δράση που εμποδίζει τη
γρήγορη επανατοποθέτηση των ρύπων



Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651 70 6.296-106.0 Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οσμές: Από το ταμπλό μέχρι τα λάστιχα στεγάνωσης, μέχρι την
ταπετσαρία και τα δερμάτινα μέρη. Έχει αντιστατική δράση και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές.



 Προϊόντα καθαρισμού.     
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ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΟΧΗΜΆΤΩΝ

Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου
silk-matt, RM 652

71 6.296-107.0 Βαθύς καθαρισμός και προστασία όλων των επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ. Οι επιφάνειες αποκτούν λεία
και ματ όψη που τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, ευχάριστες στην αφή και με την ιδιότητα να απωθούν το νερό
και τους ρύπους.



Κερί γυαλίσματος RM 660 72 6.296-108.0 Εντατικός καθαρισμός και προστασία του καθαρισμού από τις καιρικές συνθήκες σε ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τις
λεπτές γρατσουνιές και τις γραμμές και επαναφέρει στην επιφάνεια την αρχική της λάμψη.



Καθαριστικό για ζάντες RM 667 73 6.296-048.0 Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων
που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Η έξυπνη αλλαγή χρώματος
δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου.



Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό
υαλοκαθαριστηρων, RM 670

74 6.296-109.0 Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και
αντανακλάσεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και
αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L .



Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό
υαλοκαθαριστηρων, RM 672

75 6.296-110.0 Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές
και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιττώματα πουλιών.
Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 l .



ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΠΊΤΙ

Glas Finisher

Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627 76 6.295-474.0 Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glass Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις
και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες
προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι
αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί



Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πέτρα

Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών3
σε 1 RM 611

77 6.295-765.0 Ισχυρό καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 για εξαιρετική απόδοση
καθαρισμού. Με ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, σύνθεση προστασίας από την επανεμφάνιση των ρύπων και
προστασίας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και
προστασία σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέτρινες βεράντες, τοίχους και προσόψεις σε όλο το σπίτι και
τον κήπο.



78 6.295-766.0 

79 6.295-767.0 

Stone and cladding cleaner 3in1, 1L*Nord 80 6.295-885.0 

Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από ξύλο

Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 -σε- 1. 81 6.295-757.0 Ισχυρό καθαριστικό ξύλινων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση
καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας από την υπεριώδη
ακτινοβολία και την εντατική περιποίηση. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασία
σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες ξύλινες εξωτερικές
επιφάνειες.



Wood cleaner 3in1, 1L *FR 82 6.295-882.0 

Wood cleaner 3in1, 1L *Nordic 83 6.295-883.0 

Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πλαστικό

Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών 84 6.295-758.0 Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση
καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας του χρώματος και
των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασία σε ένα βήμα. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήπου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες.



 Προϊόντα καθαρισμού.     
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ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΠΊΤΙ

Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πλαστικό

Plastic cleaner 3in1, 1L *Nordic 85 6.295-884.0 Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση
καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας του χρώματος και
των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασία σε ένα βήμα. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήπου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες.



 Προϊόντα καθαρισμού.     
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