
FP 303 - VOOR EEN PERFECTE GLANS
Concept voor vloerverzorging en -bescherming

HOME & GARDEN | FP 303 | BOENMACHINE

Accessoires voor elke vloer
                           Basis Cleaner

(matte) steen/

linoleum/ PVC

1 l

Verzorgings-

product matte 

steen/linoleum/

PVC

1 l

Verzorgings-

product 

verzegeld 

parket/

laminaat/kurk

1 l

Verzorgings-   

product gewaxt 

parket/parket 

met oliewas 

afwerklaag

1 l

Boenpads 

universeel

3 st

Boenpads 

steen/

linoleum/PVC

3 st

Boenpads  

verzegeld 

parket/

laminaat/

kurk

 

3 st

Boenpads 

gewaxt 

parket/parket 

met oliewas 

afwerklaag

3 st

Papieren stofzak

3 st

Laminaat - -  -  -  - 

Gevernist parket - -  -  -  - 

Geverniste kurk - -  -  -  - 

Gewaxt parket - - -   - -  

Matte steen   - -   - - 

PVC   - -   - - 

Linoleum   - -   - - 

Art. nr. 6.295-775.0 6.295-776.0 6.295-777.0 6.295-778.0 2.863-193.0 2.863-198.0 2.863-197.0 2.863-196.0 6.904-128.0

Aanbevolen verkoopprijs €9,95 €13,95 €13,95 €15,95 €19,95 €25,95 €25,95 €25,95 €9.95

Opgelet! Bij het aanbrengen van de onderhoudsproducten: gebruik de onderhoudsproducten enkel op schone, droge vloeren en laat de verzorgingsfilm volledig drogen vooraleer 
de vloer te polijsten. Laat de coating van de verzorgingsproducten gedurende 24 uur uitharden voordat u de vloer opnieuw gaat gebruiken. U mag in tussentijd geen water 
aanbrengen, meubels verplaatsen of met schoenen over de vloer lopen. Voor een optimaal boenresultaat raden wij u aan om eerst een onderhoudsreiniging uit te voeren.

Hoe boen je op een correcte manier?

Stap 1 - BASISREINIGEN Stap 2 - BASISREINIGEN

Stap 5 - BOENEN

Stap 3 - BASISREINIGEN

Stap 6 - BOENEN

Stap 4 - BASISREINIGEN

Stap 7 - BOENEN

Stofzuig de vloer grondig Spoel de dweil in deze oplossing 
en reinig er de vloer mee

Spoel de dweil in deze oplossing 
en reinig er de vloer mee 

Voeg 100 ml Basic Cleaner toe 
aan 5 liter water

Voeg, afhankelijk van de staat van de 
vloer, 30-100 ml verzorgingsproduct 

toe aan 5 liter  water

Laat even inwerken en dweil daarna 
nog 1 of 2 keer met zuiver water

Laat opdrogen en boen deze aangebrachte film 
door langzaam over de vloer te bewegen met 
de FP 303, tot u de gewenste glans bereikt.
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Voor meer informatie:

Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten

Tel. +32 3 340 07 11
Fax +32 3 314 64 43
info@be.kaercher.com
www.karcher.be



Technische gegevens FP 303
Toerental omw./min. 1000

Werkbreedte mm 290

Kabellengte m 7

Gewicht kg 7

Inhoud filterzak l 4

Max vermogen W 600

Art. nr. 1.056-820.0

Aanbevolen verkoopprijs €249,95

Ergonomische handgreep voor 
het beste bedieningscomfort 

Een briljant concept

Aanpasbare handgreep & 
aan/uit-knop zonder 
voorover te moeten buigen

Driehoekige boenkop om 
gemakkelijk te kunnen 
boenen in de hoeken 

De kabel kan direct om de steel 
worden gewikkeld

Opbergvak voor toebehoren 
zoals de boenpads

Transportwieltjes om het 
toestel eenvoudig te 

verplaatsen

Wat gebeurt er tijdens het boenen? Welke oppervlakken kan je boenen?
Vloerverzorgingsproducten bevatten 
beschermende middelen, zoals bv. was,   
die op een uniforme ondergrond verdeeld 
worden tot diep in de poriën door de hoge 
snelheid van de roterende boenpads. 
Hierdoor krijg je een glanzend effect en een 
beschermlaag die aanzienlijk sterker is dan 
voor de behandeling.  
In het algemeen kan je stellen dat de 
sterkte van de beschermlaag op een 
oppervlak overeenkomt met zijn weerstand 
tegen vervuiling. De lichtinval toont hoe 
glad en glanzend het oppervlak is.

Er zijn vele soorten oppervlakken die behandeld 
en beschermd kunnen worden door ze te boenen 
met het FP 303 concept van Kärcher. Hieronder 
lijsten we de belangrijkste even op.

Een onbehandeld 
oppervlak zonder 
glans. Het oppervlak 
is open en ruw. 
Hierdoor kunnen 
vuildeeltjes vast 
komen te zitten 
in het oppervlak. 
Het invallend licht 
wordt gebroken 
in verschillende 
hoeken, waardoor 
het oppervlak er 
dof uitziet. 

Door uw STENEN 
vloer frequent 
te boenen geef 
je het de nodige 
verzorging en het 
juiste onderhoud. 

De beste 
reinigingsresultaten 
voor KURKEN 
vloeren behaal je 
door stofzuigen, 
dweilen en boenen 
te combineren.

Nadat het 
onderhoudsproduct 
is aangebracht, lijkt 
het oppervlak al 
wat gladder, maar 
de glans is nog niet 
op zijn best. De 
hoeken waarin het 
licht wordt 
weerspiegeld zijn al 
iets meer 
samenhangend.

Na het boenen is 
het oppervlak glad; 
de glans is op zijn 
best omdat het licht 
in een gelijke hoek 
wordt 
gereflecteerd. 

Met de nieuwe FP 303 boenmachine biedt 
Kärcher u een totaaloplossing; niet alleen de 
machine zelf, maar ook hoogkwalitatieve pads 
en onderhoudsproducten. Voor elke vloer 
vindt u in ons gamma de juiste combinatie.
Dankzij zijn uitstekende ergonomie kunt u 
de FP 303 op een comfortabele manier en 
gedurende een lange periode gebruiken. 
Zijn algemene concept is tot in het kleinste 
detail goed doordacht, zelfs voor het 
opbergen van toebehoren.

TIP 1 TIP 2 TIP 3
Om een mooie 
glans te bekomen 
zonder loopsporen 
of strepen, wacht 
u best 24 uur 
voordat u over 
het oppervlak 
loopt of er 
objecten opzet. 

Om het beste 
resultaat te 
behalen, moet u 
voor het boenen 
de vloer volledig 
droogmaken. 
Het aangebrachte 
onderhoudsproduct 
droogt ook sneller 
met de ramen 
open.

Om gelijkmatige 
boenresultaten 
te bekomen, 
moet u eerst de 
oude lagen met 
verzorgingsproduct 
verwijderen. 
Hiervoor kunt u de 
Kärcher producten 
gebruiken samen 
met warm water. 
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Om de waarde 
van een PVC 
oppervlak te 
behouden, moet 
deze regelmatig 
geboend worden.

Om de kleur en 
glans van PARKET 
te beschermen moet 
u deze meermaals 
boenen, nadat 
je het stof hebt 
verwijderd.   

Ook om 
LINOLEUM vloeren 
te onderhouden is 
het aangewezen 
om regelmatig te 
reinigen en boenen.

LAMINAAT mag  
je enkel reinigen met 
een licht vochtige 
doek. Boen deze 
vloer ook voor een 
perfect onderhoud.
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