
K 5 COMPACT
Urządzenie stanowi wyjątkowe połączenie kompaktowej budowy i wysokiej skuteczności czyszczenia. Wyposażone w chłodzony

wodą silnik. Wydajność powierzchniowa wynosi ok. 40 m²/h.

Numer katalogowy 1.630-750.0

■   Szybkozłącze Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża
■   Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego

Dane techniczne

Kod EAN 4054278498041

Napięcie V / Hz 230 / 50

Ciśnienie bar / MPa 20 – maks. 145 / 2 – maks. 14,5

Wydajność tłoczenia l/h maks. 500

Wydajność powierzchniowa m²/h 40

Temperatura doprowadzanej
wody

°C maks. 40

Moc przyłącza kW 2,1

Kabel zasilający m 5

Waga bez akcesoriów kg 12

Waga z opakowaniem kg 15,2

Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm 354 × 308 × 520

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q

Lanca Vario Power 
Dysza rotacyjna 
Wąż wysokociśnieniowy m 8

System szybkozłącza Quick
Connect



Podawanie środka czyszczącego
przez

Wąż ssący

Uchwyt teleskopowy 
Silnik chłodzony wodą 
Zintegrowany filtr wody 
Złączka 3/4" 
 Objęte dostawą.     
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Przechowywanie węża
wysokociśnieniowego na obudowie
urządzenia.

■ Wąż wysokociśnieniowy po zakończonej pracy

można zwinąć i zamocować elastycznym

paskiem.

Uchwyt teleskopowy

■ Aluminiowy uchwyt teleskopowy można składać

i rozkładać.

Przechowywanie akcesoriów na
urządzeniu

■ Wygodne przechowywanie akcesoriów.
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Numer
katalogowy Opis

LANCE SPRYSKUJĄCE

VP 145, Lanca Vario Power Full Control do
K 4 – K 5

1 2.642-725.0 Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia strumienia wody. 

Dysza rotacyjna DB 145 do urządzeń K 4-K 5 2 2.642-728.0 Dysza rotacyjna o dużej mocy do myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 4 i K 5. Do szczególnie
uporczywego brudu, np. powierzchnie pokryte mchem lub zmienione przez działanie warunków
atmosferycznych.



TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem 3 2.644-190.0 Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°,
teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc.



Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb. 4 2.644-249.0 Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i
szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody.



Osłona przeciwrozbryzgowa 5 2.642-706.0 Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy
wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 – K 7. Doskonała do
mycia kątów i krawędzi.



Lanca kątowa 6 2.638-817.0 Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do
czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.



Pojedyncza lanca przedłużająca 7 2.643-240.0 Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnago czyszczenia
trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.



VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do
K 2 – K 7

8 2.643-254.0 Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°,
doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.



MP 145 Dysza Multi Power do K 3 – K 5 9 2.643-239.0 Lanca Multi Power wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2
rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia
środka czyszczącego.



Lanca teleskopowa 10 2.642-347.0 Teleskopowa lanca spryskująca (1,20–4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach.
Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagnetowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną
regulacją. Ciężar: ok. 2 kg



PISTOLETY SPRYSKUJĄCE

G 180 Q Pistolet Quick Connect 11 2.642-889.0 Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do
urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.



WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH

T 7 Plus T-Racer 12 2.644-074.0 Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus z funkcją spłukiwania wydajnie
czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Dysza Power gwarantuje najwyższą moc
czyszczenia, nawet w kątach i wzdłuż krawędzi.



T 5 T-Racer 13 2.644-084.0 Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie
bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do
czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.



PS 30 Szczotka Power 14 2.644-123.0 Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe
zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada sciągacz do
usuwania brudnej wody.



 Objęte dostawą.      Dostępne akcesoria.      Bez szkodliwych rozpuszczalników.     

AKCESORIA K 5 COMPACT
1.630-750.0
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Numer
katalogowy Opis

WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH

PS 30 Plus 15 2.644-212.0 Szczotka PS 30 Plus usuwa uporczywe zanieczyszczenia dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym.
Dzięki rotacyjnej dyszy bocznej, wszystkie narożniki i krawędzie można wyczyścić bez
najmniejszego wysiłku.



T-Racer T 450 16 2.643-214.0 T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W
wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do
urządzeń K4 – K7.



PS 40 Szczotka Power 17 2.643-245.0 Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie
usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.



T-Racer T 550 18 2.643-251.0 T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W
wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do
urządzeń K4 – K7.



T-Racer T 350 19 2.643-252.0 T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do
czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 –
K7.



SZCZOTKI I GĄBKI

Miękka szczotka powierzchniowa WB 7 Plus 3
w 1

20 2.644-374.0 Szczotka do mycia WB 7 Plus 3 w 1 łączy w jednym produkcie dyszę pianową, wysokociśnieniową
dyszę płaskiego natrysku i miękką szczotkę. Jest szczególnie wszechstronna w zastosowaniu.



WB 150 szczotka power 21 2.643-237.0 Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i
pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy
wysokociśnieniowej.



Szczotka obrotowa WB 120 22 2.644-060.0 Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło,
karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami
szczotkowymi o różnych twardościach włosia.



Obrotowa szczotka do mycia WB 130 23 2.644-286.0 Zawsze w ruchu: Obrotowa szczotka do mycia z wymienną nakładką czyści gładkie powierzchnie,
takie jak farba, szkło czy tworzywo sztuczne. Szybka wymiana nakładki jest możliwa dzięki
zintegrowanej dźwigni zwalniającej.



Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike 24 2.644-129.0 Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni
wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.



Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car &
Bike

25 2.644-287.0 Delikatne czyszczenie samochodów i motocykli: Obrotowa szczotka do mycia z innowacyjną
demontowaną nakładką Car & Bike. Możliwość prania w temperaturze 60°C.



Miękka szczotka powierzchniowa WB 60 26 2.643-233.0 Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na
zarysowania powierzchni.



Szczotka do felg i kół 27 2.643-234.0 Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych
powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.



Miękka szczotka myjąca 28 6.903-276.0 Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń
wysokociśnieniowych K2 – K7.



 Objęte dostawą.      Dostępne akcesoria.      Bez szkodliwych rozpuszczalników.     

AKCESORIA K 5 COMPACT
1.630-750.0
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Numer
katalogowy Opis

SZCZOTKI I GĄBKI

Adapter węża ogrodowego 29 2.640-732.0 Adapter do podłączania węża ogrodowego — odpowiedni do podłączania wszystkich szczotek
Kärcher do węży ogrodowych za pomocą systemu szybkozłączki.



CZYSZCZENIE RUR

PC20 Zestaw do udrażniania rynien
dachowych i rur

30 2.642-240.0 Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez
potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.



Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m 31 2.637-767.0 Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach,
odpływach, rurach spustowych i toaletach.



Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m 32 2.637-729.0 Zestaw do czyszczenia rur długości 7.5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach,
odpływach, rurach spustowych i toaletach.



DYSZA PIANOWA

FJ 6 dysza do piany 33 2.643-147.0 Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów,
kamienia, fasad czy drewna.



Lanca pianowa Connect ’n’ Clean FJ 10 C Ultra
Piana

34 2.643-143.0 Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków
czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.



Lanca pianowa Connect ’n’ Clean FJ 10 C z
szamponem 3 w 1

35 2.643-144.0 Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków
czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.



ZESTAWY WYPOSAŻENIA

Zestaw do czyszczenia samochodów,
motocykli i rowerów

36 2.643-551.0 W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S,
szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.



Zestaw do czyszczenia powierzchni
drewnianych i kamiennych

37 2.643-553.0 W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca
pianowa Connect ’n’ Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.



POZOSTAŁE

Wąż ssący SH 6 38 2.643-100.0 Wąż ssący SH 5 jest przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł
innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Długość węża = 5 m.



Zestaw do mokrego piaskowania 39 2.638-792.0 Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa
Kärcher.



Złączka Vario 40 2.640-733.0 Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc
trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem
wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.



Filtr wody 41 4.730-059.0 Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w
wodzie.



Adapter Anti-Twist 42 2.644-257.0 Adapter zapobiega powstawaniu pętli na wężu wysokociśnieniowym, dzięki czemu gwarantuje
pracę bez konieczności rozplątywania węża. Do wszystkich wysokociśnieniowych węży z
szybkozłączem Quick Connect w pistolecie.



 Dostępne akcesoria.      Bez szkodliwych rozpuszczalników.     

AKCESORIA K 5 COMPACT
1.630-750.0
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Numer
katalogowy Opis

POZOSTAŁE

Zestaw o-ringów 43 2.640-729.0 Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na
akcesoriach do myjek ciśnieniowych.



Uchwyt ścienny na wyposażenie 44 2.641-630.0 Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych
Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.



Wąż ssący eco!ogic 45 2.642-743.0 Wąż ssący eco!ogic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń
wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 –
K 7.



WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE

Zestawy zamienników węży ciśnieniowych – z systemem anti-twist i złączem Quick Connect

H 10 Q Waż wysokociśnieniowy
PremiumFlex™ Anti-Twist

46 2.643-585.0 Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist
zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń
K 2 – K 7.



Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku

H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect 47 2.641-721.0 Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż
mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.



Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku

Zestaw adapterów do węża przedłużającego 48 2.643-037.0 Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia
wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.



Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku

Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m,
K3 – K7 (dla pistoletu klasy Best)

49 2.641-710.0 Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca wiekszą elastyczność. 10 m wytrzymała o
DN 8. Dla urządzeń K3 – K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.



Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m,
K3 – K7 (dla pistoletu klasy Best)

50 2.641-709.0 Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca wiekszą elastyczność. 6m wytrzymała o
DN 8. Dla urządzeń K2 – K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.



Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m,
160 bar, 80 °C

51 2.641-708.0 Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m
wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń
K3 – K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.



PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE

Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w
zestawie

52 2.645-165.0 Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego.
Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.



Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8" 53 2.645-167.0 Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża
ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.



Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR
7.315 w zestawie

54 2.645-164.0 Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego.
Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.



WĘŻE

Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń
wysokociśnieniowych

55 2.645-156.0 Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m wężem ogrodowym. 

Zestaw zasilający 56 2.645-258.0 Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i
nawadniania.



 Objęte dostawą.      Dostępne akcesoria.     

AKCESORIA K 5 COMPACT
1.630-750.0
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WĘŻE

Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m 57 2.645-138.0 Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką
elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.



Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m 58 2.645-142.0 Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką
elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.



Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m 59 2.645-318.0 Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu
plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły
przepływ wody.



Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m 60 2.645-322.0 Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy
Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia — do stałego
przepływu wody.



Wąż Performance Premium 1/2" 20 m 61 2.645-324.0 Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na
uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.



ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

Uniwersalna szybkozłączka Plus 62 2.645-193.0 Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne – do wszystkich standardowych
węży ogrodowych.



Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop 63 2.645-194.0 Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich
standardowych węży ogrodowych.



Uniwersalne złącze z Aqua Stop 64 2.645-192.0 Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich
standardowych węży ogrodowych.



Uniwersalne złącze 65 2.645-191.0 Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży
ogrodowych.



UNIWERSALNE

Uniwersalny środek czyszczący 66 6.295-753.0 Nowy preparat o ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud (w tym tłuste i oleiste
zanieczyszczenia). Doskonale sprawdza się w myciu pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni
wokół domu.



Uniwersalny środek czyszczący RM 555 67 6.295-357.0 Koncentrat czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń z oleju i tłuszczu. Do
czyszczenia mebli ogrodowych, pojazdów, fasad i wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni.



Uniwersalny środek czyszczący RM 553 68 6.296-181.0 

DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POJAZDÓW

Szampon samochodowy 3 w 1 69 6.295-750.0 Nowy preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o unikalnej formule 3 w 1 skutecznie
usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Dodatkowo znacznie przyspiesza proces
schnięcia.



Szampon samochodowy 5 l 70 6.294-029.0 Lekko zasadowy, pianowy szampon do czyszczenia pojazdów. Nieszkodliwy dla środowiska,
łagodny dla lakieru.



 Dostępne akcesoria.      Bez szkodliwych rozpuszczalników.     
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DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POJAZDÓW

Szampon samochodowy 5 l 71 6.295-360.0 Lekko zasadowy, pianowy szampon do czyszczenia pojazdów. Nieszkodliwy dla środowiska,
łagodny dla lakieru.



Ultra Piana 72 6.295-743.0 Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do
mycia pojazdów, przyczep i łodzi.



Preparat w żelu do motocykli 73 6.295-763.0 Do ręcznego czyszczenia jednośladów. Skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne,
atmosferyczne, insekty, tłuszcz i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.



Ultra Foam Cleaner RM 527 74 6.296-173.0 

Szampon samochodowy w koncentracie 500ml 75 6.295-843.0 Szampon samochodowy w koncentracie. Doskonale usuwa zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe,
emisyjne oraz pozimowe z powierzchni lakierowanych, szklanych oraz z tworzyw sztucznych.



Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610 +
środek do czyszczenia wnętrza RM 651

76 6.296-169.0 Zestaw do czyszczenia samochodu. Wyczyść swój samochód wewnątrz i na zewnątrz. 

Preparat do usuwania owadów 3 w 1, RM 618 77 6.295-761.0 Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i
elementów z tworzywa sztucznego.



Środek do czyszczenia szyb samochodowych
RM 650

78 6.296-105.0 Czyszczenie szyb i lusterek samochodowych bez smug i refleksów. Niezawodnie usuwa owady,
ślady palców i zabrudzenia uliczne. Z efektem antystatycznym zapobiegającym ponownemu
zabrudzeniu.



Środek do czyszczenia wnętrza RM 651 79 6.296-106.0 Dla świeżych i czystych wnętrz bez nieprzyjemnych zapachów: od kokpitu do gumowych
uszczelek, od deski rozdzielczej, po tapicerkę i skórę. Z efektem antystatycznym i skuteczną
neutralizacją nieprzyjemnych zapachów.



Matowy dressing do tworzyw sztucznych i
gumy RM 652

80 6.296-107.0 Dogłębna pielęgnacja i ochrona wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy. Pozostawia
jedwabno-matowe powierzchnie, które wyglądają jak nowe, są przyjemne w dotyku, odporne na
wodę i brud.



Wosk RM 660 81 6.296-108.0 Konserwacja odporna na mycie i warunki atmosferyczne w jednym kroku. Usuwa drobne rysy i
smugi, przywracając oryginalny blask kolorów.



Środek do czyszczenia felg Premium RM 667 82 6.296-048.0 Nowy środek do czyszczenia felg o ulepszonej, szybko działającej formule. Skutecznie usuwa
zabrudzenia drogowe, emisyjne, sól oraz błoto i inne typowe dla felg zabrudzenia. Preparat
zmienia kolor na czerwony w momencie, kiedy powinien zostać spłukany.



Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 –
koncentrat

83 6.296-109.0 Środek czyszczący i chroniący przed zamarzaniem szyb oraz układu czyszczenia reflektorów.
Zapobiega zamarzaniu przedniej szyby i gwarantuje dobrą widoczność bez smug i refleksów.



Letni płyn do spryskiwaczy RM 672 –
koncentrat

84 6.296-110.0 Wysoce skuteczny koncentrat płynu czyszczącego zapewniający dobrą widoczność bez smug i
odblasków w lecie. Skutecznie usuwa pozostałości owadów i ptasie odchody. Wydajność: 250 ml
zapewnia 25 l środka czyszczącego.



 Bez szkodliwych rozpuszczalników.     
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DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU

Glas Finisher

Preparat do mycia szkła 3 w 1, RM 627 85 6.295-474.0 Nowy preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń
wysokociśnieniowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia bez plam i zacieków, pozostawia specjalną
powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem.



Czyszczenie i pielęgnacja kamienia

Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 86 6.295-765.0 Nowy środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 nie tylko doskonale czyści wszelkie powierzchnie
kamienne, ale także zabezpiecza je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.



Środek do czyszczenia kamienia i elewacji RM
623

87 6.295-359.0 Ten mocny środek pozwala bez wysiłku usuwać zabrudzenia olejowe, sadzę, pył i zabrudzenia
emisyjne z elewacji kamiennych i aluminiowych, ogrodzeń kamiennych, tarasów i innych
kamiennych powierzchni. Posiada formułę ochronną wszystko w jednym, aby utrzymywać
powierzchnie w czystości przez dłuższy czas i chronić je przed warunkami atmosferycznymi.



Patio & Deck Środek czyszczący w
koncentracie 500ml

88 6.295-842.0 Środek czyszczący w koncentracie idealnie sprawdza się do czyszczenia balkoniu i tarasu (drewno
/ kamień). Usuwa olej, tłuszcz, zanieczyszczenia emisyjne oraz sadzę.



Pielęgnacja drewna

Środek do czyszczenia drewna 3 w 1 89 6.295-757.0 Nowy preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1 niezawodnie usuwa brud,
pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami
promieniowania UV.



Środek do czyszczenia drewna 90 6.295-361.0 Przeznaczony do czyszczenia zabezpieczonych i nie zabezpieczonych powierzchni drewnianych
np. mebli ogrodowych, podłóg, tarasów.



Czyszczenie plastiku

Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1 91 6.295-758.0 Nowy preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych o unikalnej formule 3 w 1 usuwa brud, chroni
tworzywo sztuczne i jego kolor. Zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV.



Środek do czyszczenia tworzywa sztucznego 92 6.295-358.0 Czyści i zabezpiecza powierzchnie z tworzywa sztucznego. Doskonały do mycia mebli ogrodowych
czy okiennic.



 Bez szkodliwych rozpuszczalników.     

AKCESORIA K 5 COMPACT
1.630-750.0

K
 5

 C
o
m

p
ac

t,
 1

.6
3

0
-7

5
0

.0
, 2

0
2

3
-0

5
-1

5

85 86 87 88 89 90 91

92


