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KUN PYRIT  
TÄYDELLISYYTEEN.
Innovatiiviset VehiclePro Klear!Line -pesuaineet tarjoavat ihanteellista puhdistustehoa, 
hoitoa ja taloudellisuutta.



INTROTEXT IST  
ETWAS LANG
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TÄYDELLINEN 
PESU – JOKA 
KERTA

Tarjoa asiakkaillesi paras mahdollinen 
autopesu. Innovatiiviset puhdistusaineet 
ovat ensiarvoisen tärkeitä parhaan lop-
putuloksen saavuttamiseksi. VehiclePro 
Klear!Line -tuotesarjan avulla saavutat 
täydellisen pesu- ja kuivaustuloksen 
ihanteellisessa pesuajassa ja kohtuulli-
seen hintaan. 
 
Uuden Klear!Dry -kuivausapuaineen ja 
tehokkaan K!Dry iQ -puhaltimen yhteis-
toiminta tuottaa erinomaisen kuivaustu-
loksen vain yhdellä kuivauksella. 
 
Myös uudet Klear!Brush -harjashampoo 
ja Klear!Foam -vaahtopesuaine edesaut-
tavat nopeaa kuivumista. Lisäksi Klear!-
Glow -kiillotusvaha takaa täydellisen 
viimeistelyn. Saat loistavan ja pitkäkes-
toisen kiillon, joka suojaa ajoneuvoa ja 
ohjaa vesipisarat pois pinnalta. 
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ASIANTUNTIJOIDEN KEHITTÄMÄ, 
MARKKINOIDEN HYVÄKSI TOTEAMA.

VehiclePro Klear!Line -tuotteiden avulla voit vastata 
korkeimpiinkin autopesua koskeviin vaatimuksiin.
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OMISTAJAN/OPERAATTORIN EDUT

TUOTESARJA, JOKA LOISTAA 
JOKAISESSA PESUVAIHEESSA.

VehiclePro Klear!Line -sarjan puhdistusaineet on kehi-
tetty mahdollisimman yhteensopiviksi järjestelmän mate-
riaalien, erityisesti paneelien ja ovien, kanssa. Käytöstä 
johtuva ruostuminen ei ole enää ongelma. 

Järjestelmäsi säilyy näyttävänä myös tulevaisuudessa. 
Värikoodaus auttaa puhdistusaineiden täytössä: puhdis-
tusaineet ovat saman värisiä kuin järjestelmän annoste-
lupumppujen merkinnät. Tämä pienentää virheiden mah-
dollisuutta. 

Myös varastonhallinta helpottuu. Käyttämällä automaat-
tista tilauksenuusintaa, joka voidaan asentaa Kärcher 
Fleetin yhteyteen, puhdistusaine ei pääse koskaan loppu-
maan varastostasi.

Tehokasta puhdistusta:
 ■ Erittäin tehokkaat tiivisteet takaavat vähäisen kulu-

tuksen ja matalat pesukustannukset
 ■ Lyhyiden pesuaikojen ansiosta on mahdollista pestä 

useampia ajoneuvoja 

Lyhyet pesuprosessit:
 ■ Nopeat pesut vakiokuivaimella ja Klear!Drylla
 ■ Ihanteellinen kuivaustulos vain yhdellä kuivauksella 

K!Dry iQ:n ja Klear!Dryn avulla

Uudet VehiclePro Klear!Line -tuotteet muodostavat täydellisen sarjan erittäin tiivistettyjä puhdistusaineita, joita voi-
daan annostella taloudellisesti. Tuotteet ovat Klear!Prewash, Klear!Foam, Klear!Brush, Klear!Glow ja Klear!Dry. Uudet 
puhdistusaineet takaavat täydellisen pesutuloksen myös haastavan muotoisille ajoneuvoille. Uusi Pine Active -tuok-
sukonseptimme täydentää pesutuloksen.

ESIPUHDISTUS HARJASHAMPOOVAAHTOPESUAINE VAHA
KEMIALLINEN  
APUAINE 
KUIVAUKSEEN
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VehiclePro Klear!Prewash RM 890 
Erittäin emäksinen ja tehokas esipuhdistusaine poistaa pinttyneen 
lian, kuten hyönteiset tai öljy- ja rasvatahrat, maalipintaa säästäen. 

 ■ Hellävarainen pinnoille ja pesuvälineille
 ■ Synkronoitu biologisten vedenkierrätysjärjestelmien kanssa
 ■ Ihanteellinen toimintateho myös talteenotetun veden kanssa
 ■ VDA-luokka A
 ■ Tehokas kaikenlaatuisten vesien kanssa

VehiclePro Klear!Foam RM 892 
Vaahtopesu, joka puhdistaa maantielian, rasvatahrat ja hyönteiset 
erittäin tehokkaasti. Vaikuttava ja helposti huuhdottava vaahto. 

 ■ Hellävarainen pinnoille ja pesuvälineille
 ■ Tukee ihanteellisesti harjojen liukumista  sekä harjojen  

itsepuhdistumista 
 ■ Synkronoitu biologisten vedenkierrätysärjestelmien kanssa
 ■ Ihanteellinen toimintateho, myös talteenotetun veden kanssa 
 ■ Soveltuu käytettäväksi kaikenlaatuisten vesien kanssa
 ■ VDA-luokka A

TIIVISTETTYÄ TEHOKKUUTTA
Erittäin tiivistetyissä VehiclePro Klear!Line -puhdistusaineissa on miellyttävä 
Pine Active -tuoksu, ja ne ovat säädösten mukaisia.
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VehiclePro Klear!Brush RM 891
Äärimmäisen tehokas harjashampoo, joka poistaa maantielian, 
rasvatahrat ja hyönteiset erittäin huolellisesti.

 ■ Hellävarainen pinnoille ja pesuvälineille
 ■ Tukee ihanteellisesti harjojen liukumista  sekä harjojen  

itsepuhdistumista
 ■ Synkronoitu biologisten vedenkierrätysjärjestelmien kanssa
 ■ Ihanteellinen toimintateho myös talteenotetun veden kanssa
 ■ Soveltuu käytettäväksi kaikenlaatuisten vesien kanssa
 ■ VDA-luokka A

VehiclePro Klear!Glow RM 894
Pisarat pois pinnoilta ohjaava vaha, joka rikkoo veden kalvon tehok-
kaasti ja takaa ihanteellisen kuivaustuloksen. Laadukkaat ainesosat 
säilyttävät maalipinnan täydellisesti myös pidemmällä aikavälillä. 

 ■ Takaa loistavan kiillon
 ■ Ihanteellinen kuivaustulos K!Dry iQ:lla jo yhdellä kuivauksella
 ■ Nopeammat pesuajat vakiokuivaimella
 ■ Soveltuu kaikille vedenkierrätysjärjestelmille 
 ■ VDA-luokka A

VehiclePro Klear!Dry RM 893
Kemiallisen kuivausapuaineen laadukkaat lisäaineet rikkovat veden 
kalvon huippunopeasti, mutta eivät synnytä mikrohelmiä. Tuloksena 
on ihanteellinen kuivaustulos ja syvä kiilto.

 ■ Erinomainen vettä hylkivä lopputulos
 ■ Ihanteellinen kuivaustulos K!Dry iQ:lla vain yhdellä kuivauksella 
 ■ Nopeammat pesuajat vakiokuivaimella
 ■ Soveltuu kaikille vedenkierrätysjärjestelmille
 ■ VDA-luokka A 



Ota yhteyttä, autamme mielellämme:

Kärcher Oy, Nurmijärvi

Ilvesvuorenkatu 12 
01940 Nurmijärvi

Puh. 09 6899 7710 
info@karcher.fi

www.karcher.fi
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