
K 7 COMPACT
Rendkívül kompakt készülék gyakori használatra, makacs szennyeződésekhez: a K 7 Compact magasnyomású mosó. Gyorsan és

könnyen szállítható, tárolása egyszerű. Felületteljesítménye 60 m²/óra.

Cikkszám 1.447-050.0

■   Quick Connect
■   Beépített tisztítószer-felszívó mechanizmus

Műszaki adatok

EAN kód 4054278438542

Tápfeszültség V / Hz 230 / 50

Nyomás bar / MPa 20 – max. 180 / 2 – max. 18

Átfolyási sebesség l / h max. 600

Felületi teljesítmény m² / h 60

Bemeneti hőmérséklet °C max. 60

Csatlakoztatott terhelés kW 3

Csatlakozókábel m 5

Súly kiegészítők nélkül kg 16

Csomagolási súly kg 19,7

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm 378 × 291 × 516

Felszereltség

Magasnyomású pisztoly G 180 Q

Vario Power Jet szórószár 
Szennymaró 

Magasnyomású tömlő m
10 / Csavarodásmentes
PremiumFlex Anti-Twist

Készülékoldali Quick Connect
csatlakozás



Tisztítószer adagolása Felszívótömlő

Teleszkópos markolat 
Vízhűtéses motor 
Beépített vízszűrő 
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz
A3/4"



 Alaptartozék     

K
 7

 C
o
m

p
ac

t,
 1

.4
4

7
-0

5
0

.0
, 2

0
2

3
-0

5
-1

4



Átgondolt tömlőtárolási koncepció

■ A tömlő feltekerhető, gumipánttal rögzíthető és a

következő felhasználásnál gyorsan leemelhető.

Vízhűtéses motor és kimagasló
teljesítmény

■ A vízhűtéses motor különösen hosszú

élettartamával és nagy teljesítőképességével

tűnik ki.

Teleszkópos markolat

■ A teleszkópos alumínium markolat a szállításhoz

kihúzható, az eltároláshoz pedig visszatolható.
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Cikkszám Leírás

SZÓRÓSZÁRAK

VP 180 Vario Power Jet szórószár 1 2.642-726.0 Vario Power-szórószár K 7 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás
könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a
magasnyomású sugárig.



DB 180 szennymaró 2 2.642-729.0 Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 7 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz.
Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.



TLA 4 teleszkópos szórószár 3 2.644-190.0 Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető
helyek is könnyedén megtisztíthatóak.



TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett 4 2.644-249.0 A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen
elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.



Fröccsenésvédő 5 2.642-706.0 Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a
kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.



Hajlított szórószár 6 2.638-817.0 A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl.
ereszcsatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.



1-fokozatú szórószár-hosszabbító 7 2.643-240.0 Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek
kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.



Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 –
K7-kategóriákhoz

8 2.643-254.0 VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és
360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.



MP 180 Multi Power Jet 9 2.643-238.0 Multi-Power-Jet 5 sugárfajtával egyetlen szórószárban: tisztítószersugár, magasnyomású
lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapos sugár. A megfelelő sugár
kényelmes elforgatással kiválasztható.



Teleszkópos szórószár 10 2.642-347.0 Teleszkópos szórószár (1,20 – 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállövvel,
bajonettzárral és beépített, ergonómikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.



MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK

G 180 Q pisztoly 11 2.642-889.0 Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb
a használata, ergonómikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják.



TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK

T 7 Plus felülettisztító 12 2.644-074.0 A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az
öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.



T 5 felülettisztító 13 2.644-084.0 Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható
fúvókatávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.



PS 30 mosókefe 14 2.644-123.0 A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva
szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez.
Beépített gumiélű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.
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TARTOZÉKA K 7 COMPACT
1.447-050.0
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Cikkszám Leírás

TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK

PS 30 Plus súroló 15 2.644-212.0 A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású
fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek
is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztítóhatóak.



KEFÉK ÉS SZIVACSOK

WB 7 positiv 16 2.644-374.0 

WB 150 power kefe 17 2.643-237.0 WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi
kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.



WB 120 18 2.644-060.0 Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag
tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.



WB 130forgó mosókefe 19 2.644-286.0 Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen
megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy
a műanyagot is. Gyors tartozékcsere áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.



WB 120 Car & Bike 20 2.644-129.0 Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas
cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.



WB 130forgó mosókefe car & bike 21 2.644-287.0 Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető
mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.



WB 60 puha mosókefe 22 2.643-233.0 Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök
tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.



Felnimosó kefe 23 2.643-234.0 Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás
360° -ban a tökéletes végeredményért.



Mosókefe 24 6.903-276.0 Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher
K2 – K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.



Kerti tömlő adapter 25 2.640-732.0 Adapter kertitömlő-csatlakozóhoz, minden Kärcher kefe és tisztítószivacs kerti tömlőkhöz való
közvetlen csatlakoztatására alkalmas gyorscsatlakozó rendszerrel.



CSŐTISZTÍTÁS

PC 20 eresz- és csőtisztító készlet, 20m 26 2.642-240.0 Az eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek
dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.



Csőtisztító készlet, 15 m 27 2.637-767.0 Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony
megtisztításához.



Csőtisztító készlet, 7,5 m 28 2.637-729.0 Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony
megtisztításához.
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Cikkszám Leírás

HABOSÍTÓ FÚVÓKA

Habosító fúvóka 0,6 l üres 29 2.643-147.0 FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz,
motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkamazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.



FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító 30 2.643-143.0 Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy
kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.



FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean +
autósampon 3-az-1-ben

31 2.643-144.0 Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes
tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.



Habosító fúvóka tartállyal 0,3l 32 2.641-848.0 Habosító fúvóka erős habbal a gond nélküli tisztításhoz. Számos felület, mint pl. autó,
motorkerékpár lakk, üveg és kőfelületek tisztításához. 0,3 l tartálytartalom.



TARTOZÉK-KÉSZLETEK

Tartozékkészlet motorkerékpár- és
kerékpártisztításhoz

33 2.643-551.0 Tökéletes tisztítás és ápolás! A motor- és kerékpár tisztításhoz való tartozékkészlet tartalma: 1
abroncsmosó kefe, 1 univerzális mosókefe, 1 l autósampon 3-az-1-ben és 1 VP 160 szórószár 160



Tartozékkészlet fatisztításhoz 34 2.643-553.0 A fatisztítás tartozékkészlete: PS 40 Power-súrolóval, 3-az-1-ben fatisztítószerrel és Connect 'n'
Clean FJ 10 C habosító fúvókával. Ideális fa- és kőfelületek tisztítására és ápolására.



KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK

SH 5 szívótömlő 35 2.643-100.0 Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az
esővízgyűjtő hordók és víztárolók.



Homokszóró-készlet 36 2.638-792.0 Homok- és nedves szórókészlet rozsda, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher
szóróanyag használatával.



Vario-csukló 37 2.640-733.0 A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A
Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy
tartozék közé illesszük.



Vízszűrő 38 4.730-059.0 Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású
szivattyút.



Adapter Anti-Twist 39 2.644-257.0 Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön,
hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású
tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.



O-gyűrű készlet 40 2.640-729.0 Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a
magasnyomású mosók tartozékain.



Kärcher rendező ( falitartó) 41 2.641-630.0 Kärcher rendszerező, a tartozékok kényelmes és átlátható tárolására. 2 modulból áll, hogy
flexibilisen falraszerelhető legyen. A tartozék így bármikor kéznél van, és a mosókefék sörtéje a
deformálódástól védve van.



Elszívótömlő eco!ogic 42 2.642-743.0 Az eco!ogic felszívótömlő minden K 3 – K 7 kategóriájú magasnyomású mosóhoz alkalmas, és
lehetővé teszi a víz felvételét alternatív forrásokból, például vízcsapokból és hordókból. A tömlő
ftalát-, és PVC mentes, akár 90% -ban újrahasznosítható, környezetbarát csomagolás.
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Cikkszám Leírás

MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK

Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer

H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő 43 2.643-585.0 Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka
elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 – K 7 kategóriába eső
eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercses készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a
K 4 – K 7 kategóriában.



Magasnyomású póttömlő - 2009-től

H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect 44 2.641-721.0 9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009.
gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a
géphez 180 bar, 60°C.



Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től

Adapter készlet – hosszabbító tömlő 45 2.643-037.0 Kétrészes adapterkészlet csavarmenetes hosszabbítótömlő magasnyomású mosókhoz való
csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.



Magasnyomású tömlőhosszabítók - 2008-tól

Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m ( Best
típusú pisztolyhoz)

46 2.641-710.0 Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű
minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől
Quick Connect csatlakozóval.



Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best
típusú pisztolyhoz)

47 2.641-709.0 Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű
minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől
Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.



Magasnyomású gumitömlő hosszabbító, 10 m
K5-K7 ( Best típusú pisztolyhoz)

48 2.641-708.0 Magasnyomású gumitömlő-hosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter kiváló minőségű,
acélbetétes tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől
Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a pisztoly és a magas nyomású tömlő között.



TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI

Premium Tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8" 49 2.645-165.0 Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehetőséggel szórófejek, öntözőrózsák
részére, valamint öntözőrúd rögzítéséhez.



Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8" 50 2.645-167.0 Tömlőkocsi állítható magasságú tolóvillával, lekerekített csatlakozóval, kézi tekerőkarral.
Lehajtható a helytakarékos tároláshoz. Készre szerelt állapotban.



Premium Tömlőhordozó HR 7.315 készlet 1/2" 51 2.645-164.0 Öntözőkészlet levehető tömlődobbal,praktikus tárolási lehetőséggel szórófejekhez,
öntözőrózsákhoz, valamint nagy tárolórekesz és rögzítési lehetőség öntözőrudakhoz. Átfogó
felszereltség.



TÖMLŐK

Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz 52 2.645-156.0 Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"),
G3/4-csapcsatlakozó, 1 × univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua
Stop-pal.



Tömlőkészlet vízellátáshoz 53 2.645-258.0 Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (½"),
tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.



Tömlő "PrimoFlex" 1/2" – 20 m 54 2.645-138.0 A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik,
és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.



Tömlő "PrimoFlex 3/4" – 25 m 55 2.645-142.0 PrimoFlex® minőségi locsolótömlő (3/4”). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval.
Egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás:
-20°C-tól 65°C-ig.



Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m 56 2.645-318.0 Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új
Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízátfolyást tesz lehetővé.
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Cikkszám Leírás

TÖMLŐK

Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m 57 2.645-322.0 Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres
kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízátfolyásért.



Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m 58 2.645-324.0 A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő.
Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.



TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK

Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus 59 2.645-193.0 Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a könnyű kezelésért.
Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.



Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua
Stop-pal

60 2.645-194.0 Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a
kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.



61 2.645-192.0 Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat
érdekében.



Univerzális tömlőcsatlakozó 62 2.645-191.0 Ergonomikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez. 

TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA

Univerzális tisztítószer 63 6.295-753.0 Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyeződésoldóval,
amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és makacs ásványi anyag
tartalmú szennyeződéseket. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken.



RM 555 Univerzális tisztítószer 64 6.295-357.0 Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean:
Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan
használható.



RM 555 65 6.296-181.0 

TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ

RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben 66 6.295-750.0 Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási
teljesítmény mellett az aktív szennyeződésoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és
ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy
lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.



RM 619 Autósampon, 5 l 67 6.295-360.0 Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és
különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez.



RM 619 Autósampon, 10 l 68 6.295-671.0 

Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l 69 6.295-743.0 Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződésoldónak köszönhetően
könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződéseket, valamint a jellemző
jármű- és utcai szennyeződéseket. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.



RM 615 ultra habtisztító, 1l 70 6.295-744.0 
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Cikkszám Leírás

TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ

RM 44 motorkerékpár-tisztító 71 6.295-763.0 Kétkerekűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat,
rovarokat, iszapot és olajos szennyeződéseket, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően
tökéletesen feldolgozható.



Ultra Foam Cleaner RM 527 72 6.296-173.0 Extra haberővel a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződéseltávolító
könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződéseket és a járművekről/utcáról származó
szennyeződéseket is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz.



Autósampon koncentrátum 500ml 73 6.295-843.0 Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai
szennyeződéseket a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről.



Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner
RM 651

74 6.296-169.0 

Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml 75 6.295-761.0 Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről
és a műanyag felületekről.



RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l 76 6.296-105.0 Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a
rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződéseket. Antisztatikus hatás.



RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l 77 6.296-106.0 A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfaltól a gumi tömítésig, a kijelzőtől a
kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.



RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L 78 6.296-107.0 Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy
néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, taszítják a vizet és a szennyeződéseket.



RM 660 Polish&Wax 0,5l 79 6.296-108.0 Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok
eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.



RM 667 felnitisztító gél, 500 ml 80 6.296-048.0 Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a
felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a
tisztítószer.



RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum 81 6.296-109.0 Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő
és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)



RM 672 Nyári szélvédőmosó koncentrátum 82 6.296-110.0 Rendkívül hatékony tisztítókoncentrátum a tükröződésmentes kilátásért. Hatékonyan eltávolítja a
rovarmaradványokat és a madár ürülékeket. Kiszerelés: 250 ml (25l tisztítószer)



REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN

Glas Finisher

Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l 83 6.295-474.0 Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál
folt- és csíkmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek
tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződésoldó formulával az ismételt
beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre.



Stone cleaning & care

Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l 84 6.295-765.0 Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási
teljesítményért. Aktív szennyeződésoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen,
valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen.Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és
védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a
kertben.
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Cikkszám Leírás

REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN

Stone cleaning & care

Kő- és homlokzattisztító, 5l 85 6.294-031.0 Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a
károsanyag szennyeződéseket a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb
kőfelületekről.



86 6.295-359.0 

Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml 87 6.295-842.0 Kő-, és fa felületek anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós
szennyeződéseket és a kormot.



Wood cleaning & care

Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l 88 6.295-757.0 Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződésoldónak
köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésképpen UV-sugárzás elleni védő
formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy
lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.



Fatisztító, 5 l 89 6.295-361.0 Fatisztítószer minden kezelt és kezeletlen vízálló fafelületre, mint kerti bútor, fapadló és terasz.
Rendkívül kiadós és anyagkímélő. 5 literes kannában.



Plastic cleaning & care

Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l 90 6.295-758.0 Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási
teljesítmény mellett az aktív szennyeződésoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésképpen szín- és
anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben.
Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.



Műanyagtisztító szer 91 6.295-358.0 Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyermekcsúszdák és más műanyag felületek alapos
tisztításához. Különösen kíméli az anyagot.
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