
K 3 COMPACT
Zeer compact, gemakkelijk te vervoeren en gemakkelijk op te bergen - de K 3 Compact hogedrukreiniger voor licht vuil rond huis.

25 m² / u oppervlakteprestatie.

Bestelnr. 1.676-200.0

Technische gegevens

EAN Code 4054278796154

huidig type V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Werkdruk bar / MPa 20 – max. 120 / 2 – max. 12

Wateropbrengst l/u 380

Oppervlakteprestatie m²/u 25

Watertoevoer temperatuur °C max. 40

Vermogen kW 1,6

Gewicht zonder accessoires kg 4,2

Gewicht inclusief verpakking kg 6

Afmetingen (L × B × H) mm 264 × 256 × 450

Uitrusting

Hogedrukpistool G 120 Q

Variopower Jet 

Vuilfrees 

Hogedrukslang m 6

Quick Connect aan de machine 

Reinigingsmiddel aanbrengen via Aanzuigslang

Telescoopgreep 

Geïntegreerd waterfilter 

Adaptor tuinslang 3/4" 
 Bij de levering inbegrepen      
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Compact en lichtgewicht apparaat

■ Gemakkelijk te vervoeren, met

ruimtebesparende opslag.

Telescoopgreep

■ De aluminium telescopische handgreep kan

worden uitgeschoven voor transport en weer

ingetrokken voor opslag.

Reinigingsmiddel gebruik

■ Zuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen.

■ Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de

efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te

beschermen en te verzorgen.
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Bestelnr. Beschrijving

SPUITLANSEN

VP 120 Vario Power Jet voor K 2-K 3 1 2.642-724.0 Vario Power-hogedruklans voor hogedrukreinigers van de klassen K 2–K 3. Traploos schakelen van
lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedruklans te
draaien.



DB 120 vuilfrees voor K 2-K 3 2 2.642-727.0 Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Entry voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 en
K 3. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.



TLA 4 telescopische spuitlans 3 2.644-190.0 Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk
bereikbare plaatsen dankzij het 180 ° verstelbare scharnier.



TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel) 4 2.644-249.0 Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor
het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.



Spatbescherming 5 2.642-706.0 Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7,
beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.



Chassislans 6 2.638-817.0 Extra lange spuitlans met hoek (ca. 1 m) voor eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare
plaatsen, b.v. dakgoten of voertuigbodems.



1-delig verlengstuk voor spuitlans 7 2.643-240.0 Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
Past op alle Kärcher toebehoren.



VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor
K 2-K 7

8 2.643-254.0 VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360°
gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelen en moeilijk bereikbare plaatsen.



MP 145, Multi Power Jet voor K 3-K 5 9 2.643-239.0 Multi Power lans met 5 verschillende sproeiers: RM-lagedrukstraal, hogedruk-vlakstraal, roterende
vuilfrees, puntstraal en brede vlakstraal met verlaagde druk. U kiest de juiste straal door
simpelweg aan de lans te draaien.



Telescopische lans 4 m max 10 2.642-347.0 Telescopische lans (1,2 – 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met
schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2
kg.



OPPERVLAKTEREINIGERS

T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger 11 2.644-074.0 Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7
Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie – voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote
oppervlakken.



T-Racer T 5 oppervlaktereiniger 12 2.644-084.0 Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij
de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als
delicate oppervlakken schoon te maken.



PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger 13 2.644-123.0 De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert
krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en
randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.



PS 30 Plus Power Scrubber
oppervlaktereiniger

14 2.644-212.0 De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij
het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.



 Bij de levering inbegrepen       Beschikbaar toebehoren      Reinigingsmiddel.     
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Bestelnr. Beschrijving

OPPERVLAKTEREINIGERS

T 450, oppervlaktereiniger T-Racer 15 2.643-214.0 Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier
voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor
kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reingingsdruk.



PS 40, oppervlaktereiniger Powerscrubber 16 2.643-245.0 PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigingsactie
verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en
randen.



T 350, oppervlaktereiniger T-Racer 17 2.643-252.0 Met de oppervlaktreiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd.
Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale
reiniging.



BORSTELS EN SPONZEN

WB 150, Power Brush 18 2.643-237.0 WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve
combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.



WB 120 roterende wasborstel 19 2.644-060.0 Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals
lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde
ontgrendelingshendels.



WB 130 roterende wasborstel 20 2.644-286.0 Altijd in beweging: de roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde
oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde
ontgrendelingshendel.



WB 120 21 2.644-061.0 

Rotating wash brush 22 2.644-288.0 

WB 120 Car & Bike 23 2.644-129.0 Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel
verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.



WB 130 roterende wasborstel car & bike 24 2.644-287.0 Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car
& Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.



WB 60, zachte wasborstel 25 2.643-233.0 Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten,
veranda's of rolluien. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.



Velgenwasborstel 26 2.643-234.0 Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige
waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.



Wasborstel star 27 6.903-276.0 Wasborstel met zachte haren voor het reinigen van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken
plaatsen. Geschikt voor alle modellen van K 2 tot en met K 7.



Wasborstel 28 2.642-783.0 
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Bestelnr. Beschrijving

HOGEDRUKPISTOLEN

G 180 Q, pistool Quick Connect 29 2.642-889.0 Het nieuwe en met Quick Connect uitgeruste G 180 Q pistool is 13 cm langer voor nog
comfortabeler en ergonomischer reinigen met Kärcher hogedrukreinigers.



RIOOLREINIGING

PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m 30 2.642-240.0 De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig – met hogedruk. De afvoer, leidingen
en dakgoten zijn nu probleemloos te reiningen.



PC 15, rioolreinigingsset, 1 5 m 31 2.637-767.0 Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts
gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen.
15 m



PC 7.5, rioolreinigingsset, 7 , 5m 32 2.637-729.0 Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts
gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen.
7,5 m



SCHUIMSPROEIER

FJ 6 Foam Jet 33 2.643-147.0 FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de
reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten
oppervlakken en gevels.



 FJ 3, schuimsproeier 34 2.643-150.0 

FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean +
Ultra Foam Cleaner

35 2.643-143.0 Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige
toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.



FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean,
autoshampoo 3-in-1

36 2.643-144.0 Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing
van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.



OVERIGE

Zand-/natstraalset 37 2.638-792.0 Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher
straalmiddel.



Knikkoppeling 38 2.640-733.0 180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare
plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.



Waterfilter 39 4.730-059.0 Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen 

Waterfilter 40 2.642-794.0 

Vervangset o-ringen 41 2.640-729.0 Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de
hogedrukreinigers.



HOGEDRUKSLANGEN

Hogedruk vervangslang: met Anti-Verdraai-Systeem en Quick Connect-Systeem

H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist 42 2.643-585.0 Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10
m lang. Inclusief Quick Connect adaptor.
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Bestelnr. Beschrijving

HOGEDRUKSLANGEN

Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem

H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect 43 2.641-721.0 Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang
met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160
bar, 60° C.



Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992

Verlengslang adapterset 44 2.643-037.0 2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een
hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.



Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem

XH 10, Slangverlenging Quick Connect 45 2.641-710.0 Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor
hogedrukreinigers K 3 -K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.



Verlengslang Quick Connect XH 6 Q 46 2.641-709.0 Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange
levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.



SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS

Premium slanghouder HR 7.315 Kit 5/8 " 47 2.645-165.0 Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor spuiten en douches
evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide
uitrusting.



Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8“ 48 2.645-167.0 Slangenwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger
en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.



SLANGEN

Aansluitset 10 m 3/4" 49 2.645-156.0 Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m
PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één
universele slangkoppeling met Aqua Stop.



Slangset voor watervoorziening 50 2.645-258.0 Slangenset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang
(½ "), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder
schroefdraad.



Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m 51 2.645-138.0 Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt
met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van
-20°C tot 65°C.



Slang PrimoFlex 3/4” 25 m 52 2.645-142.0 PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk
voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.



Performance Plus slang 1/2 "- 20m 53 2.645-318.0 Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang
Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.



Slang Performance Plus 3/4 "- 25m 54 2.645-322.0 Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25
m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust – voor een constante waterstroom.



Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m 55 2.645-324.0 De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance
Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.



KOPPELINGEN & VERDEELSTUKKEN

Universele slangkoppeling Plus 56 2.645-193.0 Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel
gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.
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Bestelnr. Beschrijving

KOPPELINGEN & VERDEELSTUKKEN

Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop 57 2.645-194.0 Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor
comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.



ALLESREINIGERS

Universele reiniger 58 6.295-753.0 Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Met nieuwe
actieve vuilverwijderaar waardoor olie, vet en minerale vervuiling moeiteloos kan worden
verwijderd met enkel koud water. Plug 'n Clean : gewoonweg vastklikken en met de
hogedrukreiniger aanbrengen. Kan worden gebruikt overal rondom het huis en in de tuin en voor
de reiniging van voertuigen.



Plug 'n Clean allesreiniger 59 6.295-754.0 

60 6.295-755.0 

Universeel reinigingsmiddel RM 555 61 6.290-697.0 Krachtige allesreiniger voor een moeiteloze verwijdering van olie, vet en minerale vervuiling. Voor
de reiniging van tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.



62 6.295-357.0 

RM 555 ASF 5L 63 6.296-144.0 

VOERTUIGENONDERHOUD

Autoshampoo 3-in-1 64 6.295-750.0 Krachtige autoshampoo met de unieke 3-in-1 formule, die naast de hoogste reinigende werking
dankzij de actieve vuilverwijderaar ook een sneldrogende formule en een ultraglanzende formule
biedt. Voor maximale reinigingsefficiëntie, verzorging en bescherming in één stap. Voor een zachte
reiniging van alle voertuigen.



Plug 'n Clean autoreiniger 65 6.295-751.0 

Car shampoo 3in1, 1L *Nordic 66 6.295-886.0 

Autoreiniger 67 6.294-029.0 Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigenreiniging.
Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geschilderde en kunststof oppervlakken.



Autoshampoo 68 6.295-360.0 Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigenreiniging.
Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geschilderde en plastieken oppervlakken.



Autoreiniger 69 6.295-671.0 Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigenreiniging.
Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geschilderde en kunststof oppervlakken.



CAR PURIFIER 5 L 70 6.296-145.0 Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigenreiniging.
Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geschilderde en plastieken oppervlakken.
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Bestelnr. Beschrijving

VOERTUIGENONDERHOUD

Ultra Foam Cleaner RM 615 71 6.295-743.0 Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve
vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil
moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.



72 6.295-744.0 

Tweewielerreiniger RM 44 G 73 6.295-763.0 Voor de manuele reiniging van motorfietsen. Verwijdert op een zachte maar efficiënte manier
typische vervuiling zoals remstof, bandenslijtage, insecten, modder en olie. Hoog gebruiksgemak
dankzij de hechtende gelformule.



raamreiniger gel 3 in 1 74 6.295-762.0 Geen lastige druppels meer! De raamreiniger met innovatieve gelformule biedt de beste hechtende
eigenschappen en reinigt glas en alle gladde oppervlakken krachtig en veilig.



Ultra Foam Cleaner RM 527 75 6.295-603.0 Met extra schuimverhoger voor perfecte resultaten. De nieuwe actieve vuiloplosser verwijdert olie,
vettig vuil en voertuig-/wegvuil in een mum van tijd. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.



NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- > 76 6.296-055.0 

Ultra Foam Cleaner RM 527 77 6.296-173.0 Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve
vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil
moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.



Car shampoo Konz. GBP 78 6.295-843.0 Autoshampoo concentraat voor een materiaalvriendelijke autoreiniging. Verwijdert olie, vet,
winter- en straatvuil van verf, glas, kunststof en chroom. Geschikt voor 5 l verdund
reinigingsmiddel.



RM 670 Winter windshield cleaner concent 79 6.296-169.0 

Insectenverwijderaar RM 618, 3-in-1 80 6.295-761.0 Verwijdert behoedzaam insecten van gelakte oppervlakken, grilles, buitenspiegels, ruiten en
kunststof.



Insectenverwijderaar 618, 3-in-1 81 6.295-888.0 

Autoruit reiniger RM 650 82 6.296-105.0 Streep- en verblindingsvrije reiniging van autoruiten en spiegels. Verwijdert op betrouwbare wijze
insecten, vingerafdrukken en vuil. Met antistatisch effect voor langer schoon resultaat.



Auto interieur reiniger RM 651 83 6.296-106.0 Voor verfrissend schone auto-interieurs zonder geuren: van de cockpit tot de rubberen afdichting,
van het dashboard tot de bekleding en het leer. Met antistatisch effect en effectieve
geurneutralisatie.



Cockpitspray matte finish RM 652 84 6.296-107.0 Diepe reiniging en bescherming voor alle oppervlakken van kunststof en rubber. Laat zijdematte
oppervlakken achter die er zo goed als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en
vuilafstotend zijn.
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Bestelnr. Beschrijving

VOERTUIGENONDERHOUD

Polish & Wax RM 660 85 6.296-108.0 Intensieve reiniging, wassen en aanbrengen. Weersbestendige laag in één stap. Fijne krassen en
strepen worden verwijderd en de oorspronkelijke kleurglans wordt hersteld.



RM 667 velgenreiniger 86 6.296-048.0 Maximale reinigingskracht en snelwerkende formule tegen straatvuil op alle gangbare soorten
velgen. De slimme kleurverandering geeft de actieve werktijd van het reinigingsmiddel aan.



Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM
670

87 6.296-109.0 Reinigings- en vorstbeschermingsmiddel voor raam- en koplampreinigingssystemen. Voorkomt
bevriezing van de voorruit en garandeert een streep- en verblindingsvrij zicht. 5 liter concentraat
is goed voor 15 liter reinigingsvloeistof



Ruitenwisservloeistof concentraat ZOMER RM
672

88 6.296-110.0 Zeer effectief reinigingsconcentraat voor een streeploos en verblindingsvrij zicht in de zomer.
Verwijdert effectief insectenresten en vogelpoep. 250 ml concentraat is goed voor 25 liter
reinigingsvloeistof



RONDOM HET HUIS

Glas Finisher

Glass Finisher 3-in-1 RM 627 89 6.295-474.0 Spaart tijd en moeite : de 3-in-1 Glass Finisher garandeert een langdurig schoon resultaat zonder
vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals in een
serre of een grote gevel van glas). Met beschermende formule om de oppervlakken langer schoon
te houden. Niet geschikt voor gecoate glasoppervlakken.



Steenreiniging & - verzorging

Steen- en gevelreiniger 3-in-1 90 6.295-765.0 Krachtige steen- en gevelreiniger met de unieke 3-in-1 formule voor maximale reinigingsprestaties.
Met actieve vuilverwijderaar, beschermende formule tegen hervervuiling en bescherming tegen
weer en wind. Voor maximale reinigingsefficiëntie, verzorging en bescherming in één stap. Te
gebruiken op stenen terrassen, muren en gevels rondom huis en tuin.



Plug 'n Clean steen- en gevelreiniger 91 6.295-766.0 

92 6.295-767.0 

Stone and cladding cleaner 3in1, 1L*Nord 93 6.295-885.0 

Steen- en gevelreiniger RM 623 94 6.294-031.0 De krachtige reiniger verwijdert moeiteloos olie, vet, roet, stof en emissieverontreinigingen van
stenen en aluminium gevels, stenen muren, terrassen en andere stenen oppervlakken.



95 6.295-359.0 

PURIFIER 96 6.296-146.0 

Patio & Deck Cleaner Konz. GBP 97 6.295-842.0 

Houtreiniging & - verzorging

Houtreiniger 3-in-1 98 6.295-757.0 Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug 'n Clean :
1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.



 Reinigingsmiddel.     
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Bestelnr. Beschrijving

RONDOM HET HUIS

Houtreiniging & - verzorging

Wood cleaner 3in1, 1L *FR 99 6.295-882.0 Krachtige houtreiniger met de unieke 3-in-1 formule, die maximale reinigingsprestaties biedt
dankzij actieve vuilverwijderaar, een UV-beschermingsformule en intensieve verzorging. Voor
maximale reinigingsefficiëntie, verzorging en bescherming in één stap. Buiten toepasbaar op alle
behandelde en onbehandelde houten oppervlakken.



Wood cleaner 3in1, 1L *Nordic 100 6.295-883.0 

Houtreiniger RM 624 101 6.295-361.0 Voor grondige reiniging van alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houten
oppervlakken zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Zeer materiaalvriendelijk.



RM 624** 5l wood cleaner 102 6.296-147.0 

Kunststofreiniging & - verzorging

Kunststofreiniger 3-in-1 103 6.295-758.0 Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken
enz. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.



Plastic cleaner 3in1, 1L *Nordic 104 6.295-884.0 Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken
enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.



Kunststofreiniger RM 625 105 6.295-358.0 Voor grondig reinigen van tuinmeubelen, kunststoffen vensters, speeltoestellen en andere
kunststoffen oppervlakken. Zeer materiaalvriendelijk.
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