K 4 PREMIUM POWER CONTROL *EU
K 4 Premium Power Control augstspiediena mazgātājs ar G 160 Q Power Control izsmidzināšanas pistoli, izsmidzināšanas kātiem
un šļūtenes spoli. To var atbalstīt Home & Garden lietotnes konsultants.

Pasūtījuma Nr.

1.324-130.0

Tehniskie dati

Standarta piederumi

EAN kods

Augstspiediena pistole

G 160 Q Power Control

Strāvas veids

V / Hz

230 / 50

Vario PowerJet



Spiediens

bar / MPa

20 – maks. 130 / 2 – maks. 13

Dubļu frēze



Plūsmas apjoms

l/h

maks. 420

Mazgāšanas veiktspēja

m²/h

30

Integrēta augstspiediena šļūtenes
spole

Ieejas temeratūra

°C

maks. 40

Jauda

kW

1,8

Strāvas kabelis

m

Svars bez piederumiem

kg

Svars kopā ar iepakojumu
Izmērs (G × P × A)

4054278618159

Augstspiediena šļūtene


m

8

Ierīce ar ātro savienojumu



5

Tīrīšanas līdzekļu pielietošana,
izmantojot

Plug 'n' Clean sistēma

12

Teleskopisks rokturis



kg

14,9

Ar ūdeni dzesējams motors



mm

414 × 306 × 588

Mīkstā soma



Iebūvēts ūdens filtrs



A3/4" dārza šļūteņu savienošanas
adapteris





Iekļauts piegādes komplektācijā

K 4 Premium Power Control *EU, 1.324-130.0, 2022-11-09

■ Power Control izsmidzināšanas pistole ar spiediena līmeņa displeju
■ Maksimāla iekārtas stabilitāte pateicoties pazeminātam smaguma centram, praktiskam šļūtenes turētājam un robusta pamatnei.
■ Īpaši efektīvs motors ar ūdensdzesi

Šļūtenes spole ērtai lietošanai

■ Kärcher Home & Garden lietotne padarīs jūs par

■ Augstspiediena šļūtene ir optimāli aizsargāta un

tīrīšanas ekspertu.
■ Izmantojiet visas mūsu Kärcher zināšanas, lai

sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
■ Ērts un visaptverošs serviss: visa informācija par

ierīci, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.

uzglabāta, neaizņemot daudz vietas.
■ Ērts darbs: šļūtene ir gatava jebkurā laikā ar

vienkāršu satīšanu un attīšanu.
■ Zems smaguma centrs drošai pozicionēšanai pat

uz slīpām virsmām.

Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas
līdzekļu sistēma
■ Inovatīvs stiprinājums Kärcher tīrīšanas līdzekļu

pudelēm.
■ Ar šo spiediena mazgātāju mazgāšanas līdzekļa

uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta.
■ Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti

un aizsargā virsmu.

K 4 Premium Power Control *EU, 1.324-130.0, 2022-11-09

Home&Garden lietotne

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.324-130.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pasūtījuma
Nr.

Apraksts

IZSMIDZINĀŠANAS CAURULES
VP 145 vario power jet Full Control, K 4-K 5

1 2.642-725.0

Vario strāvas izsmidzināšanas sprausla K 4 līdz K 5 klases spiediena mazgātājiem. Nepārtraukti
regulējama no zema spiediena mazgāšanas līdzekļa strūklas līdz augstspiediena strūklai, vienkārši
pagriežot izsmidzinātāju.



DB 145 netīrumu tīrītājs vidējais

2 2.642-728.0

Netīrumu tīrītājs ar jaudīgu vidējo rotējošo uzgali Kärcher spiediena mazgātājiem K 4 un K 5 klasē.
Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai novecojušām virsmām.



TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs

3 2.644-190.0

Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām eņģēm, teleskopiskais
smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.



Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts

4 2.644-249.0

Komplektā ir teleskopiskais smidzinātājs TLA 4 un fasāžu un stikla tīrīšanas piederums. Grūti
aizsniedzamu objektu vienkāršai tīrīšanai, piemēram, māju fasādēm vai ziemas dārziem.



Aizsargs pret šļakatām

5 2.642-706.0

Caurspīdīgs pretšļakatu aizsargs K 2 – K 7 klases Kärcher spiediena mazgātājiem aizsargā lietotāju
un apkārtni no izsmidzināmā ūdens. Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai.



Leņķa smidzinātāja caurule

6 2.638-817.0

Ļoti gara leņķveida smidzinātāja caurule (aptuveni 1 m), lai viegli varētu tīrīt grūti sasniedzamas
vietas, piemēram, jumta notekcauruli vai transportlīdzekļu apakšas.



Pagarinājums

7 2.643-240.0

Pagarina izsmidzināšanas cauruli par 0,4 m. Efektīvai grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Piemērots
visiem Kärcher piederumiem.



VP 180 S vario power jet īss 360° modeļiem
K 2–K 7

8 2.643-254.0

VP 180 S: Vario strūklas 360° īsais aprīkojums ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un
regulējamu 360° savienojumu ir lieliski piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.



Teleskopiska strūklas caurule

9 2.642-347.0

Teleskopiska strūklas caurule (1,20 m × 4 m) ērtai grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Ar noņemamu 
plecu siksnu, bajonetsavienojumu un integrētu ergonomiski pielāgojamu pistoli. Svars – apm. 2 kg.

PISTOLES
G 160 Q

10 2.644-327.0



G 145 Q Full Control

11 2.643-634.0

Augstspiediena pistole ar LED displeju dažādu spiediena iestatījumu un mazgāšanas līdzekļa režīma 
parādīšanai. Ar ātro savienojumu. Kärcher Full Control spiediena mazgātāju klasēm no K 4 līdz K 5.

T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs

12 2.644-074.0

Jaudīga sprausla lieliskiem tīrīšanas rezultātiem pat stūros un gar malām: T 7 Plus T-Racer virsmas
tīrītājs ar skalošanas funkciju – efektīvai lielu platību tīrīšanai bez šļakatām.



T 3xx 2020 SZ

13 2.644-084.0

Rūpīga tīrīšana bez šļakatām lielā platībā: 5 T-Racer virsmas tīrītājs.Virsmu tīrīšanas līdzekli var
izmantot gan cietu, gan jūtīgu virsmu tīrīšanai.



PS 30 mazgāšanas birste

14 2.644-123.0

PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem
noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un
malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.



 Iekļauts piegādes komplektācijā

 Pieejamie piederumi

 Tīrīšanas līdzekļi.
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CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.324-130.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pasūtījuma
Nr.

Apraksts

CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI
15 2.644-212.0

PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgos netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. 
Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.

Power brush

16 2.643-237.0

WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās
birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.



WB 120

17 2.644-060.0

Rotējoša mazgāšanas birste ar maināmu stiprinājumu visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla
vai plastmasas, tīrīšanai. Ātra un ērta nomaiņa, pateicoties integrētajai atbrīvošanas svirai.



WB 130 rotating wash brush

18 2.644-286.0



WB 120

19 2.644-061.0



Rotating wash brush

20 2.644-288.0

WB 120 Car & Bike

21 2.644-129.0

WB 130 rotating wash brush car & bike

22 2.644-287.0



WB 60 Mīkstā mazgāšanas birste virsmām

23 2.643-233.0

Mīksta plakana birste lielāku platību, piemēram, automašīnu, treileru, laivu, ziemas dārzu vai slēģu, 
tīrīšanai. Laba veiktspēja laukumā ar darba platumu 248 mm.

Riteņu mazgāšanas birste

24 2.643-234.0

Riteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens
sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.



Standarta mazgāšanas birste

25 6.903-276.0

Mazgāšanas birste ar mīkstiem sariem jutīgu un grūti sasniedzamu zonu mazgāšanai. Piemērots
visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.



Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas
komplekts

26 2.642-240.0

Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats – ar augsta spiediena palīdzību. 
Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.

Cauruļu tīrīšanas komplekts, 15m

27 2.637-767.0

Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 15 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās,
stāvvados un tualetēs.



Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m

28 2.637-729.0

Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7.5 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās,
stāvvados un tualetēs.



PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu
tīrīšanai
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKĻI


Maigi notīra automašīnas un motociklus: Rotējošā mazgāšanas birste ar inovatīvu mīkstu
mikrošķiedras maināmu stiprinājumu automašīnām un motocikliem. Mazgājama veļas mazgājamā
mašīnā 60 ° C temperatūrā.



 Iekļauts piegādes komplektācijā

 Pieejamie piederumi

 Tīrīšanas līdzekļi.
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CAURUĻVADU TĪRĪŠANA

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.324-130.0

29

30

31

33

34

35

37, 55

38

39

40

41

42

Pasūtījuma
Nr.

36

Apraksts

PUTU UZGALIS
FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis).
Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un
fasādēm.



FJ putu uzgalis

29 2.643-147.0

FJ 3 foam jet

30 2.643-150.0

FJ 10 putu uzgalis ar Ultra Foam Cleaner
līdzekli

31 2.643-143.0

Ultra Foam cleaner līdzeklis + ātrās nomaiņas putu uzgalis FJ 10 C ar Connect 'n' Clean putu uzgali.
Uzgalis nodrošina vieglu un ātru mazgāšanas līdzekļa nomaiņu ar vienu klikšķi.



FJ 10 C putu strūkla Connect 'n' Clean ar
automašīnu šampūnu trīs vienā

32 2.643-144.0

Automašīnu šampūns + ātrās nomaiņas sistēma FJ 10 C Connect 'n' Clean putu sprausla. Viegla
nomaiņa starp dažādiem mazgāšanas līdzekļiem ar vienkāršu klikšķi.



NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >

33 2.644-050.0





DAŽĀDI
SH 5 iesūkšanas šļūtene

34 2.643-100.0

Videi draudzīga 5 metru gara iesūkšanas šļūtene ūdens iesūkšanai no alternatīviem avotiem,
piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem.



Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts

35 2.638-792.0

Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts rūsas, krāsas un ieēdušos netīrumu noņemšanai, izmantojot
Kärcher skrāpi.



Maināms savienojums

36 2.640-733.0

Maināms savienojums, rotē 180°, grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Savienojums: lai savienotu
pistoli ar piederumu vai caurules pagarinājumu un piederumu.



Ūdens filtrs

37 4.730-059.0

Ūdens filtrs aizsargā spiediena mazgāšanas sūkņus no netīrā ūdenī esošajām netīrajām daļiņām.



Pretsavērpšanās adapters

38 2.644-257.0

Pretsavērpšanās adapters novērš augstspiediena šļūtenes cilpu veidošanos, lai nodrošinātu darbību 
bez šļūtenes savērpšanās. Visām augstspiediena šļūtenēm ar Quick Connect adapteri uz pistoles.

"O" gredzenu komplekts rezervei

39 2.640-729.0

Nomaināms O-gredzenu komplekts, lai viegli nomainītu O-gredzenus un drošības aizbāžņus
spiediena mazgātāju piederumos.



AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai līdz 2009. gadam ar Quick Connect sistēmu
40 2.643-633.0

Rezerves šļūtene ar Quick Connect adapteriem ātrai piestiprināšanai. Visām K 4–K 7 klases Kärcher 
ierīcēm ar šļūtenes spoli (ražošanas gads: 2009. g. vai vēlāk). Augstspiediena šļūtene ir 10 metrus
gara un piemērota temperatūrai līdz 60°C un spiedienam līdz 180 bar.

Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada ar Quick Connect sistēmu
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 10 m,
K3-K7 (pistoles modelim "Best" – "Vislabākais")

41 2.641-710.0

Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m izturīga DN 8 kvalitātei
atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K3 – K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas
savienotāju.



Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 6 m,
K3-K7 (pistoles modelim "Best" – "Vislabākais")

42 2.641-709.0

Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 6m izturīga DN 8 kvalitātei
atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K2 – K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas
savienotāju.



 Pieejamie piederumi
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H 10 Q, augstspiediena šļūtene ar Quick
Connect un ierīcēm ar šļūtenes spoli

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.324-130.0

43

44

45

46

47–48

52

53

54

37, 55

56, 58

Pasūtījuma
Nr.

49–50

51

Apraksts

ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI
Premium šļūteņu spoles komplekts HR 7.315
5/8 "

43 2.645-165.0

Watering Station for the practical and space-saving stowage of hoses and garden accessories. With 
removable drum, storage possibility for nozzles, spray guns, and spray lances and spacious storage
box. Fully equipped.

Šļūtenes ratiņi HT 3.420 Kit 5/8

44 2.645-167.0

Compact hose trolley with height adjustable handle, angled hose connector, free-wheeling crank,
and innovative folding function for space-saving stowage. Fully assembled.



Savienojuma komplekts augstspiediena
tīrītājiem

45 2.645-156.0

Šļūteņu komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex®
šļūteni(3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes
savienotāju ar Aqua Stop.



Ūdens padeves šļūtenes komplekts

46 2.645-258.0

Šļūteņu komplekts ūdens apgādei (augstspiediena mazgātājs, dārza laistīšana). Ar 10 m PrimoFlex®
šļūteni (½ "), šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop un bez tā, kā arī universālu savienojumu
bezvītņotiem krāniem.



PrimoFlex® šļūtene 1/2" – 20 m

47 2.645-138.0

Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced
braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from
-20 to 65 °C.



PrimoFlex® šļūtene 3/4" – 25 m

48 2.645-142.0

PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to
health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.



Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m

49 2.645-318.0

Pateicoties augstas kvalitātes daudzslāņu austam materiālam, elastīga un ārkārtīgi izturīga pret
saspiesanu: jaunā 20 metru garā Performance Plus 1/2" dārza šļūtene. Nodrošina pastāvīgu ūdens
plūsmu.



Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m

50 2.645-322.0

Viegli lietojama, ilgas lietošanas un izturīga pret laikapstākļiem: 25 metrus garā Performance Plus
3/4" dārza šļūtene. Elastīga, īpaši izturīga un ārkārtīgi izturīga pret saspiešanu pastāvīgai ūdens
plūsmai.



Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m

51 2.645-324.0

Kärcher šļūteņu jaunievedums: īpaši elastīgā un pret saspiešanu izturīgā dārza šļūtene Performance 
Premium. Diametrs: 1/2". Garums: 20 m. Ar Kärcher Premium pret saliekšanos noturīgu tehnoloģiju.

Universāls šļūtenes savienojums Plus

52 2.645-193.0

Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mīkstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai
izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.



Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua
Stop

53 2.645-194.0

Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mīkstiem plastmasas rokturiem ar
padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.



ŠĻŪTENES

LIETOŠANAI ĀRA APSTĀKĻOS
Verschiedenes
Starter Kit Premium Idropulitrici: Filtro Idrico +
Detergente universale + Kit di raccordo tubi
*IT

54 9.546-123.0



Starter kit Idropulitrici: Filtro Idrico +
Detergente universale *IT

55 9.546-124.0



UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI
RM 555 "Ieslēdz un tīri" universālais tīrītājs

 Pieejamie piederumi

 Tīrīšanas līdzekļi.

56 6.295-753.0

Spēcīgs universāls tīrītājs (1 litra pudele), kas paredzēts izmantošanai Kärcher spiediena
mazgātājos. "Ieslēdz un tīri": vienkāršs izmantošanā kopā ar augstspiediena tīrītāju. Var izmantot
praktiski visur.
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SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI
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56, 58

59–60

61–62

67

68

69

70

Pasūtījuma
Nr.

63

64

65–66

Apraksts

UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI
RM 555 "Ieslēdz un tīri" universālais tīrītājs

57 6.295-754.0
58 6.295-755.0

Spēcīgs universāls tīrītājs (1 litra pudele), kas paredzēts izmantošanai Kärcher spiediena
mazgātājos. "Ieslēdz un tīri": vienkāršs izmantošanā kopā ar augstspiediena tīrītāju. Var izmantot
praktiski visur.



Viegli sārmains, efektīvs automobiļu šampūns standarta ceļa un ziemas netīrumiem. Spēcīgs, bet
maigs. "Ieslēdz un tīri": vienkārši ielieciet 1 litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena
tīrītāju.



Ultra putu tīrītājs 1 litra pudelē – daudz putu un aktīva tīrīšana. Izmantošanai kopā ar KÄRCHER
putu uzgaļiem. Īpaši efektīvs pret standarta transportlīdzekļu netīrumiem.



Manuālai motociklu un velosipēdu tīrīšanai. Saudzīgi un efektīvi noņem netīrumus, piemēram,
bremžu putekļus, riepu nodilumu, kukaiņus, dubļus un eļļu. Gelveida struktūra ērtai lietošanai.





TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE
"Ieslēdz un tīri" automobiļu šampūns

59 6.295-750.0
60 6.295-751.0

Ultra putu tīrītājs 1l **

61 6.295-743.0
62 6.295-744.0





Līdzeklis moto un velo tīrīšanai

63 6.295-763.0

RM 670 Winter windshield cleaner concent

64 6.296-169.0

Kukaiņu tīrītājs 3in1, 0.5 l

65 6.295-761.0

Viegli noņem kukaiņus no krāsotām virsmām, radiatoru režģiem, ārējiem spoguļiem, paneļiem un
plastmasas.



Insect remover 3in1, 500ml *Nordic

66 6.295-888.0

Saudzīgi noņem kukaiņu atstātās pēdas no krāsotām virsmām, radiatora režģiem, ārējiem
spoguļiem, paneļiem un plastmasas.



Auto stiklu tīrītājs 0,5l

67 6.296-105.0

Auto stiklu un spoguļu tīrīšana bez švīkām un atspīdumiem. Uzticami noņem no kukaiņus, pirkstu
nospiedumus un netīrumus. Ar antistatisku efektu aizsardzībai pret atkārtotu nosmērēšanos.



Salona tīrīšanas līdzeklis 0,5l

68 6.296-106.0

Atsvaidzinoši tīram interjeram bez smaržas: no paneļa līdz gumijas blīvēm, no displeja līdz
polsterējumam un mākslīgajai ādai. Ar antistatisku efektu un efektīvu smaku neitralizāciju.



Paneļa tīrīšanas līdzeklis, pusmatēts 0,5L

69 6.296-107.0

Dziļi attīroša kopšana un aizsardzība visām plastmasas un gumijas virsmām. Virsmas kļūst zīdaini
matētas, izskatās kā jaunas, patīkamas uz taustiu, kā arī ūdeni, netīrumus atgrūdošas.



Pulēšanas vasks 0,5l

70 6.296-108.0

Intensīva tīrīšanas, mazgāšanas un pret laikapstākļiem izturīga aizsardzība vienā piegājienā. Tiek
aizvāktas smalkas skrambas un švīkas un tiek atjaunots sākotnējais krāsas mirdzums.
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PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 PREMIUM POWER CONTROL *EU
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71

72

73

Pasūtījuma
Nr.

74, 76

75

77

78

Apraksts

TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE
Disku tīrīšanas līdzeklis 0,5l

71 6.296-048.0

Ar maksimālu tīrīšanas jaudu un ātras iedarbības formulu. Palīdz noņemt visu veidu netīrumus, kas 
nogulstas uz riepu diskiem no ceļa. Viedā krāsu maiņa norāda, kā tīrīšanas līdzeklis iedarbojas laika
gaitā.

Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts

72 6.296-109.0

Tīrīšanas un pretaizsalšanas līdzeklis vējstiklu un lukturu tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu
apsalšanu un garantē caurskatāmību bez svītrām un atspīdumiem. Tilpums 5 litri.



Vasaras vējstiklu tīrīšanas līdzeklis

73 6.296-110.0

Ļoti efektīvs tīrīšanas koncentrāts, lai vasarā netraucētu traipi un atspīdums. Efektīvi noņem
kukaiņu atliekas un putnu izkārnījumus. Produkta daudzums: 250 ml nodrošina 25 l tīrīšanas
līdzekļa.



74 6.295-765.0

Jaudīgs akmens tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties aktīvajam netīrumu
šķīdinātājam, kā arī efektīvajai aizsargājošas sastāvam pret aļģēm, vēju un laika apstākļiem,
nodrošina nepārspējamu tīrību. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var
izmantot uz terasēm, sienām un fasādēm visā mājā un dārzā.



77 6.295-757.0

Iedarbīgs koka virsmu tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties tā aktīvajam
netīrumu šķīdinātājam, nodrošina nepārspējamu tīrību, kā arī sniedz UV aizsardzību un nodrošina
intensīvu kopšanu. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz
visām āra apstrādātajām un neapstrādātajām koka virsmām.



78 6.295-758.0

Plastmasas tīrītājs dārza mēbelēm, PVC materiāla logu rāmjiem, plastmasas u. c. Plug'n'Clean
virsmām: vienkārši ielieciet viena litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.



IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ
Akmens tīrīšana un apkope
Plug 'n' Clean akmens un fasādes tīrītājs

75 6.295-766.0
76 6.295-767.0




Koka tīrīšana un apkope
Plug 'n' Clean koka virsmu tīrītājs

Plastmasas tīrīšana un apkope
"Ieslēdz un tīri" plastmasas tīrīšanas līdzeklis
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