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RENGJØRING
AV GULV
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Gulvtyper

3

Rengjøring med gulvvaskemaskin

Våre løsninger bidrar til raskt og effektivt renhold med lavt

En gulvvaskemaskin er en økonomisk, tidsbesparende

energiforbruk og lite vannforurensning fra mineraloljerester.

og effektiv løsning for praktisk rengjøring av gulv. Vi har

Våre rengjøringsmidler er spesielt tilpasset ulike gulv og

maskiner man kan gå bak, stå eller sitte på, samt maskiner

utfordringer.

egnet for tepper.
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Behandling av blått sportsgulv

Manuell rengjøring

Visste du at Kärcher er anbefalt leverandøre av kjemi og

Manuell rengjøring er fremdeles en sentral oppgave hos

teknikk for rengjøring av sportsgulv til det Europeiske hånd-

rengjøringsselskapene. Derfor er rengjøringsmidlene for

ballforbund? Vår kjemi er godkjent i henhold til DIN V 18032

daglig vedlikeholdsrengjøring et av de viktigste verktøyene

2001-04, og videre godkjent og testet av FIGR- Forschungs-

for renholdere, men kravene til rengjøringsmidler varierer.

und Prüfinstitut für Facility Management GmbH. For råd

Kärcher tilbyr manuelle rengjøringsmidler- og utstyr for

og veiledning ta kontakt med vår fagansvarlig (kontakt-

enhver oppgave.

informasjon på baksiden).
Anbefalt kjemi for fjerning av klister med gulvvaskemaskin
med grønne børster og høyt trykk. 3 % innblanding i maskin,
og ved behov 5% på manuell pumpeflaske, altså et meget
økonomisk produkt. Gulvet deles opp i flere arbeidsområder
og man nøytraliser etter behandling ved å kjøre maskin med
rent vann.
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GULV
TØRRENGJØRING
UTSTYR TIL MOPPING + FEIING

60 cm

Moppeholder egnet til støvfjerning.
6.999-092.0

Bomullsmopp for tørrmopping.
6.999-090.0

Akrylmopp for tørrmopping.
6.999-148.0

Moppeholder egnet til støvfjerning.
6.999-093.0

Bomullsmopp for tørrmopping.
6.999-091.0

Akrylmopp for tørrmopping.
6.999-149.0

Moppeholder egnet til støvfjerning.
6.999-108.0

Bomullsmopp for tørrmopping.
6.999-110.0

Feiekost i tre med PVC-bust.
6.999-114.0 | 35 cm

Feiekost i tre med PVC-bust.
6.999-116.0 | 60 cm

ECO! Feiesett med feiekost og beholder.
6.999-226.0 | 28 cm

Feiebrett bestående av feiebrett og pose.
6.999-191.0

Liten plukker for plukking av søppel.
6.999-113.0

Feiebrett med kost.
3.337-614.0

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

80 cm

120 cm

Feiing
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ENGANGSUTSTYR

40 cm

Moppeholder til engangskluter.
6.999-057.0

Moppeholder til engangskluter. Brukes med
svampsåle.
3.335-752.0

Svampsåle i bølgepapp brukes med
moppeholder 3.335-752.0.
3.335-856.0

Hygienisk moppeholder som er
enkel å sterilisere.
6.999-152.0

Engangsmopp for alle gulvoverflater med
mineralolje. Spesielt egnet for oljet parkett.
3.337-999.0 | PU 50

Statisk engangsmopp med lim som binder
smuss meget godt. Til alle gulvoverflater.
3.338-004.0 | PU 25

Oljeimpregnert engangsmopp
til alle gulvoverflater.
3.338-006.0 | PU 1000

60 cm

Ekstra klebende engangskluter på rull til å
rive av. 1 riv = klut, 2 riv = mopp.
3.338-003.0 | PU 6 (ruller)
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GULV
VÅTRENGJØRING

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

MOPPEHOLDERE OG MOPPER

Myk mikrofibermopp med korte fibre og
lommer. Egnet for vedlikeholdsrengjøring.
6.999-132.0

ECO! Mikrofibermopp, rød
6.999-136.0

ECO! Mikrofibermopp, blå
6.999-143.0

Bomullsmopp med lange fibre
3.337-959.0

Mikrofibermopp med striper og lommer for
mer effektiv fjerning av smuss og skitt.
3.337-957.0

Moppeholder egnet til våtrengjøring.
6.999-144.0

Mikrofibermopp med korte fibre og
lommer. Egnet for sklisikre fliser.
6.999-131.0

Moppeholder egnet til våtrengjøring.
6.999-144.0

Bøtte med lokk til oppbevaring av mopper.
Blå | 6.999-199.0 | 10 l
Rød | 6.999-200.0 | 10 l

Padholder for rengjøring i hjørner og
steder maskiner ikke kommer til.
6.999-101.0

Padholder med ledd for rengjøring i
hjørner og steder maskiner ikke kommer til.
6.999-158.0

Pad, hvit til bruk med padholder.
6.999-102.0

40 cm

DYPRENGJØRING

40 cm

25 cm

Pad, grønn til bruk med padholder.
6.999-103.0
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KJEMI

Multi rengjøringsmiddel RM 756
Universelt og økonomisk rengjøringsmiddel med høy fuktevne. Egner seg godt
for mekanisk og manuell rengjøring av
gulv og overflater.

6.295-913.0 | 1 l
6.295-915.0 | 2,5 l
6.295-914.0 | 10 l

Universelt rengjøringsmiddel Tefral
Luktfri og designet for manuell og automatisk vedlikeholdsrengjøring av alle vannbestandige overflater.

3.334-028.0 | 10 l

Rengjøringsmiddel Extra RM 780
Rengjørings- og pleiemiddel for vedlikeholdsrengjøring av alle vannbestandige
harde gulv og belegg. Spesielt egnet for
treningssentre og flerbrukshaller.

6.295-580.0 | 2,5 l
6.294-997.0 | 10 l
6.295-468.0 | 20 l

Gulvrengjøringsmiddel, konsentrat CA 50 C
Gulvvaskemiddel for manuell rengjøring av
alle typer harde og fleksible gulv. Også
egnet for høyglansoverflater og innredning.
Skånsom mot underlaget.

6.295-683.0 | 1 l
6.295-684.0 | 5 l

Gulvvaskemiddel RM 69
Kraftig rengjøringsmiddel som fjerner
olje, fett og mineralsmuss fra gulv og
industrigulv. Etterlater en frisk og
behagelig duft.

6.295-120.0 | 10 l |
6.295-415.0 | 20 l
6.295-416.0 | 200 l

Dekk- og gummimerkefjerner
RM 776
Fjerner gummi- og slitasjemerker, olje, forurensning samt polymer, teiprester og voksbelegg.

6.295-545.0 | 10 l
6.295-546.0 | 20 l
6.295-572.0 | 200 l

Industrielt rengjøringsmiddel RIR Classic
Et meget kraftig industrielt og automatisk
rengjøringsmiddel med frisk duft. Anbefales for alle typer alkaliresistente overflater og harde gulv.

3.334-103.0 | 10 l
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GULV
VÅTRENGJØRING
MOPPESYSTEMER

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

40 cm

ECO! moppeholder med teleskophåndtak
som gjør det enkelt å bytte mopp så du
slipper å bøye deg ned.
5.999-024.0 | 40 x 184 cm

Moppeholder med teleskophåndtak
som gjør det enkelt å bytte mopp så du
slipper å bøye deg ned.
6.999-145.0 | 40 x 140 cm

ECO! spraymoppesystem med sprayflaske
på 0,6 liter. Rengjøringsmiddelet sprayes på
moppen og sørger for rask rengjøring.
6.999-045.0 | 40 x 155 cm

Erstatningsflaske, rød
til bruk med ECO! spraymoppesystem.
6.999-166.0

Erstatningsflaske, grønn
til bruk med ECO! spraymoppesystem.
6.999-167.0

Erstatningsflaske, blå
til bruk med ECO! spraymoppesystem.
6.999-168.0

Erstatningsflaske, gul
til bruk med ECO! spraymoppesystem.
6.999-169.0

Erstatningsflaske, grå
til bruk med ECO! spraymoppesystem.
6.999-170.0

Varselskilt "Caution Wet Floor"
Godt synlig varselskilt.
6.999-105.0

Hengende skilt "STOP - No access"
Skilt med sugekopp.
6.999-229.0

Tilbehør

Skilt
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Dørstopper med håndtak i aluminium.
Universal, passer alle dører.
6.999-206.0

NALER OG VASKEBØRSTER

55 cm
Gulvnal i plastikk med tykk gummi til
meget effektiv oppsamling av vann på grove
gulv som fliser og sementgulv.
6.999-089.0 | 55 cm

Håndtak i aluminium til gulvnal
og moppeholdere.
6.999-096.0 | 140 cm

Teleskophåndtak til gulvnal
og moppeholdere.
6.999-111.0 | 97-184 cm

Gulvnal til oppsamling av vann og olje.
Etterlater gulvet stripefritt og fritt for vann.
3.345-179.0 | 55 cm

Gulvnal til oppsamling av vann på gulv.
Etterlater gulvet stripefritt og fritt for vann.
3.345-380.0 | 55 cm

Gulvnal til oppsamling av vann på gulv.
Etterlater gulvet stripefritt og fritt for vann.
3.345-178.0 | 75 cm

Gulvnal til oppsamling av vann på
hygieniske områder.
3.345-380.0 | 55 cm

Håndtak i aluminium til bruk med gulvnaler.
3.345-180.0 | 140 cm

Adapter til teleskopstang til bruk
med gulvnaler.
3.345-163.0 | 140 cm

Myk vaskebørste med syntetisk bust og
messingtråd. Kan også brukes på vinduer.
3.345-181.0

Hard vaskebørste med syntetisk bust og
messingtråd. Kan også brukes på vinduer.
3.345-182.0

Adapter til børsteskaft. For håndtak se side 28.
3.345-164.0 | 63 cm

55 cm/
75 cm

Håndtak i aluminium til bruk med gulvnaler.
3.345-180.0 | 140 cm

55 cm

Vaskebørster
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GULV
MODELLOVERSIKT

6.999-144.0
3.337-959.0
3.337-957.0
6.999-136.0
6.999-143.0
6.999-131.0

MOPPER/MOPPEHOLDERE

6.999-132.0
3.335-856.0

3.337-999.0
3.338-004.0
3.338-003.0
3.338-006.0
6.999-090.0
6.999-148.0
6.999-091.0
6.999-149.0
6.999-102.0
6.999-103.0

HÅNDTAK

6.999-110.0
6.999-096.0
6.999-111.0
Se priser på oppgitte produkter på foregående sider.

14

6.999-057.0

3.335-752.0

6.999-092.0

6.999-101.0

6.999-158.0

SINNER’S
SIRKEL
6.999-093.0

6.999-152.0

AR

6.999-108.0

Tid

BEIDSM ETODER

Kjemi
(rengjøringsmiddel)

Mekanisk
handling

Temperatur

Som verdens ledende produsent av rengjøringsmaskiner, har
målet vært å være totalleverandør og ha ekspertise og teknologi
innenfor standardene. Våre analyser viser at smuss og skitt
enkelt kan fjernes fra alle overflater.
Sinner's Circle viser hva som behøves i en rengjøringsprosess, og
består av fire arbeidsmetoder. Hvis en av disse faktorene
reduseres, må minst en annen faktor økes. For eksempel, hvis du
rengjør med varmt vann (temperatur) og skrubber (mekanisk
handling) over lengre tid, trenger du mindre kjemi. Det samme
gjelder de andre faktorene.
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RENGJØRING
AV TEPPER
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1

Hvorfor rense tepper?

3

iCapsol

Regelmessig rengjøring, både vedlikeholdsrengjøring og

For å unngå tidkrevende dyprengjøring av tepper med lang

dyprengjøring, opprettholder teppets utseende, forlenger

tørketid har Kärcher prøvd og testet iCapsol teknologi. Med

levetiden og sikrer god hygiene. Det er ikke alltid så lett å

iCapsol er det ikke lenger behov for tidkrevende skylling

se når det bør rengjøres, ettersom det ikke bare er synlig

etter dyprengjøring. Mindre vann synker inn i teppet, som

skittent på overflaten, men også dypt ned i fibrene.

betyr at teppet tørker raskere og kan bli tråkket på igjen
raskere.

2

CarpetPro

Den nye serien CarpetPro er rengjøringsmidler egnet for
teppe- og møbelrensere. Serien består av alt fra flytende
kjemi til pulver- og tablettform, avhengig av hva du måtte
ønske. Flekkfjerner RM 769 kan brukes til både manuell
rengjøring og med maskin.
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TEPPER
INNENDØRS

DYPRENGJØRING

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

UTSTYR

40 cm

Mikrofiberklut, blå med gode absorbsjonsevner ved våtrengjøring.
3.338-274.0 | PU 10

Maskiner

Puzzi 8/1 C for rensing av mindre områder
som f.eks. bilseter, sofaer og flekkfjerning på
tepper og møbler.
1.100-225.0

18

Puzzi 30/4 for mobil og stillegående rengjøring av større områder. Kort
klargjøringstid og enkel håndtering.
1.101-120.0

BRC 40/22 C kompakt tepperenser ideell
for økonomisk og hurtig rengjøring av
teppebelagte flater. Jobber opptil 30 %
raskere med dyprengjøring.
1.008-062.0

KJEMI

Universal flekkfjerner RM 769
Fjerner olje, tjære, skokrem, lim, m.m. fra
løsemiddelbestandige overflater. For all tekstilkledning, møbeltrekk og hardt underlag.

6.295-490.0 | 0,5 l

Tepperensemiddel iCapsol RM 768
Sjampo for tepperens, tørrskum med innkapslingsteknologi. Smusset innkapsles og
suges opp ved støvsuging.

6.295-562.0 | 10 l

Tepperensemiddel iCapsol RM 768 OA
Sjampo for tepperens, tørrskum med innkapslingsteknologi. Smusset innkapsles og
suges opp ved støvsuging.
Med lukteliminator.

6.295-634.0 | 10 l

Tepperensemiddel, hurtigtørkende RM 766
For rengjøring av tekstilgulvbelegg. Med cellulosefibre for dyprengjøring og iCapsol-teknologi. Hurtigtørking.

6.295-911.0 | 1 kg

CarpetPro RM 760, pulver
Effektivt dyprengjøringsmiddel for rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung olje, fett og mineralforurensning. Ingen skylling er nødvendig.

6.295-849.0 | 0,8 kg
6.295-847.0 | 10 kg

CarpetPro RM 764
For effektiv dyprengjøring av tekstiler og
møbeltrekk. Skånsom virkning med integrert
luktfjerner som fjerner lukt som svette, urin,
nikotin, m.m. Bruksklar.

6.295-854.0 | 10 l

CarpetPro RM 760, tablett
Effektiv rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung olje,
fett og mineralforurensning. Oppløselige
tabletter.

6.295-850.0 | 16 stk
6.295-851.0 | 200 stk

Tepperens og beskyttelse RM 763
Fjerner skitt og overflaterester fra alle typer
fibre og frisker opp fargene. Tørke-tiden halveres og overflate blir raskt tørre.

6.295-844.0 | 1 l

CarpetPro RM 767, hurtigtørkende
Hurtigtørkende rengjøringsmiddel for
teppe- og møbelrensere. Skånsom
virkning, reduserer tørketiden med opptil
50 %. Inneholder ikke blekemiddel.

6.295-198.0 | 10 l

19

RENGJØRING
AV VINDUER
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1

2

3

1

Ergonomisk design

2

Designet for leverandører

For perfekte og stripefrie resultater har vi kombinert

Alle Kärchers produkter for manuell rengjøring er spesial-

ergonomisk design, sikker tilkoblingsteknologi og ulike

designet etter rengjøringsleverandørenes behov. Produktene

komponenter. Dette betyr at du kan jobbe mer trygt, effektivt

gjør at man enkelt kan fjerne alle typiske forurensninger uten

og med mindre innsats ved å spare mye vann, energi og

å påvirke overflater. Med bruk sammen med våre rengjørings-

rengjøringsmiddel.

midler får du enda bedre rengjøringsresultater.

3

Tilbehør

I vår produktserie innenfor vindusrengjøring har vi lagt vekt
på ekstra tilbehør. Ved å f.eks. bruke et belte, kan man hele
tiden bære med seg vindusskrape, nal og det man skulle
trenge uten å måtte legge fra seg og plukke opp utstyr når
man jobber i høyden.
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VINDUER
UTENDØRS
FORVASKERE OG HÅNDTAK

Hvit forvasker laget av høykvalitetsfibre. For
rask rengjøring av vinduer og glassoverflater.
3.345-497.0

Blå forvasker laget av EPS og mikrofiber. For
rask rengjøring av vinduer og glassoverflater.
3.345-498.0

Svart forvasker i mikrofiber med høy
absorberingsevne og kraftig rengjøringsevne.
3.345-499.0

Hvit forvasker laget av høykvalitetsfibre. For
rask rengjøring av vinduer og glassoverflater.
3.345-128.0

Blå forvasker laget av EPS og mikrofiber. For
rask rengjøring av vinduer og glassoverflater.
3.345-130.0

Svart forvasker i mikrofiber med høy
absorberingsevne og kraftig rengjøringsevne.
3.345-132.0

Forvasker laget av høykvalitetsfibre.
3.345-134.0

Håndtak til forvasker i aluminium som
etterlater en høykvalitetsfinish.
3.345-136.0

Ergonomisk håndtak til forvasker som hviler
godt i hånden.
3.345-140.0

25 cm

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

Håndtak til forvasker i aluminium som etterlater en høykvalitetsfinish.
3.345-500.0

35 cm

Fleksibelt håndtak til forvasker som kan
justeres 45° og hviler godt i hånden.
3.345-138.0

22

FORVASKERE OG HÅNDTAK

Hvit forvasker laget av høykvalitetsfibre. For
rask rengjøring av vinduer og glassoverflater.
3.345-129.0

Blå forvasker laget av EPS og mikrofiber. For
rask rengjøring av vinduer og glassoverflater.
3.345-131.0

Svart forvasker i mikrofiber med høy
absorberingsevne og kraftig rengjøringsevne.
3.345-133.0

Forvasker laget av høykvalitetsfibre.
3.345-135.0

Håndtak til forvasker i aluminium som
etterlater en høykvalitetsfinish.
3.345-137.0

Ergonomisk håndtak til forvasker som hviler
godt i hånden.
3.345-141.0

45 cm

Fleksibelt håndtak til forvasker som kan
justeres 45° og hviler godt i hånden.
3.345-139.0

23

VINDUER
UTENDØRS OG INNENDØRS
NALER OG HÅNDTAK

25 cm

Stålnal med gummi til glassoverflater til bruk
med forvasker.
3.345-145.0

35 cm

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

Stålnal med gummi til glassoverflater til bruk
med forvasker.
3.345-146.0

45cm

Stålnal med gummi til glassoverflater til bruk
med forvasker.
3.345-147.0

55 cm

Stålnal med gummi til glassoverflater til bruk
med forvasker.
3.345-148.0

Håndtak

Quick-release håndtak med ergonomisk form
som gjør den enkel å holde og å bytte nal.
3.345-142.0
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Justerbart håndtak med ergonomisk form
og justering på 180 °.
3.345-143.0

Soft-grip håndtak for enkel håndtering.
God i hånden.
3.345-144.0

UTSTYR

Erstatningsgummi

Hard reservegummi til nalholder.
Klippes til ønsket lengde.
3.345-149.0 | 92 cm

Myk reservegummi til nalholder.
Klippes til ønsket lengde.
3.345-150.0 | 92 cm

Rund rørbørste med ergonomisk håndtak for
rengjøring av runde overflater og rør.
Til bruk med teleskopstang.
3.345-159.0

Oval veggbørste til rengjøring av vegger og
tøffe, grove overflater.
Til bruk med teleskopstang.
3.345-160.0

Erstatningsblader til vindusskraper.
3.337-996.0 | 10 cm

Vindusskraper med ergonomisk håndtak
med stor skrapeflate.
3.345-151.0 | 10 cm

Gulv- og vindusskraper med 25 cm håndtak med
beskyttelse for sikker oppbevaring.
3.345-153.0 | 10 cm

Gulv- og vindusskraper med 120 cm håndtak
med beskyttelse for sikker oppbevaring.
3.345-154.0 | 10 cm

Erstatningsblader til vindusskraper.
3.345-152.0 | 10 cm

Bladholder i rustfritt stål.
3.337-550.0 | 10 cm

Vindusvasker WVP 10 med brukstid på 30 min
og ladetid på 185 min. Medfølger 1 batteri.
1.633-550.0

Vindusvasker WVP 10 Adv med brukstid på 30 min
og ladetid på 60 min. Medfølger 2 batterier.
1.633-560.0

Børster

Vindusskrapere og
tilbehør
10 cm

Vindusvaskere
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VINDUER
UTENDØRS
UTSTYR

Rengjøringssett til glass og vinduer med
utstyr samlet i en bag som er enkel å frakte.
3.345-187.0

Linhåndkle for rengjøring og polering av
glassoverflater.
3.345-183.0

Pusseskinn for rengjøring av glassoverflater.
3.345-184.0

Bøtte til vindusvask på 22 liter.
3.345-173.0 | 45 cm

Lokk til bøtte.
3.345-174.0

Rail til forvasker som festes i bøtte.
3.345-175.0

Holder til nal og forvasker til bruk
med belte.
3.345-171.0

Belte til bruk med holder.
3.345-172.0

Teleskopstang til bruk uten stige.
3.345-084.0 | 250 cm
3.345-085.0 | 400 cm

Teleskopstang til bruk uten stige.
3.345-087.0 | 450 cm
3.345-629.0 | 600 cm
3.345-088.0 | 900 cm

Teleskopstang til bruk uten stige.
3.345-081.0 | 1000 cm
3.345-082.0 | 1200 cm
3.345-083.0 | 1600 cm

Festebrakett for svamper og pusseskinn til
bruk med teleskopstang.
3.345-161.0

Børsteholder tilfeste av malingsbørster på
teleskopstang.
3.345-162.0

Ledd til bruk med teleskopstang for områder
som er vanskelig å nå.
3.345-157.0

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

TIlbehør

Teleskopstenger

Holdere
og ledd
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KJEMI TIL VINDUSVASK

Glassrengjøringsmiddel CA 40 R
Bruksklar, hurtigtørkende glassrengjøringsmiddel som ikke etterlater
striper. Egnet for daglig vedlikeholdsrengjøring av glass, stål og overflater.

6.295-687.0 | 0,5 l
6.295-688.0 | 5 l

Glass- og overflaterengjøring
Alkoholbasert glassrengjøringsmiddel som
fjerner fett, smør, rust og fingeravtrykk på
skinnende, lakkerte, polerte og alle andre
vaskbare overflater uten striper.

3.334-092.0 | 1 l
3.334-090.0 | 10 l

Glassrengjøringsmiddel Glasal
Kraftig glassrengjøringsmiddel som
fjerner fastsittende skitt og smuss, og
etterlater et skinnende resultat.

3.334-035.0 | 10 l

Glassrensesett - tester
CA 40 R (50 ml) og glassklut. Ypperlig til
test, men også som brillevask eller rens av
PC-skjerm.

0.016-539.0

Dekk og gummimerkefjerner RM 776
Fjerner gummi- og slitasjemerker, olje,
forurensning samt polymer og voksbelegg.
Fjerner også effektivt teiprester.

6.295-545.0 | 10 l | kr 895
6.295-546.0 | 20 l | kr 1430
6.295-572.0 | 200 l | kr 9180

Dyprengjøringsmiddel til gulv RM 69
Kraftig rengjøringsmiddel som løser opp
olje, fett og mineralsmuss fra gulv og
industrigulv. Virker effektivt og raskt og
etterlater en frisk og behagelig duft.

6.295-582.0 | 2,5 l | kr 265
6.295-120.0 | 10 l | kr 615
6.295-415.0 | 20 l | kr 1115
6.295-416.0 | 200 l | kr 9010
6.295-123.0 | 1000 l | kr 46 080
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VINDUER
MODELLOVERSIKT

3.345-084.0
3.345-085.0
3.345-500.0
3.345-136.0
3.345-137.0
3.345-138.0
3.345-139.0
3.345-140.0
3.345-141.0

HÅNDTAK/TELESKOPLANSER

3.345-142.0

3.345-143.0

3.345-144.0

3.345-151.0

3.345-159.0

3.345-160.0

3.345-161.0

3.345-162.0

3.345-163.0

3.345-164.0

3.345-180.0

Se priser på oppgitte produkter på foregående sider.
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3.345-087.0
3.345-629.0
3.345-088.0

3.345-081.0
3.345-082.0
3.345-083.0

3.345-157.0
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VINDUER
INNENDØRS: SPEIL, GLASS OG STÅLFRONTER
UTSTYR

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

Kluter

Mikrofiber glassklut perfekt til bruk på
overflater som speil, glass og stål.
6.999-155.0 | PU 5

Premium mikrofiberklut med løkkestruktur.
Imponerende evner til å fjerne smuss og skitt.
3.338-274.0 | PU 10

Mikrofibermopp til padholder ideell for større
områder.
6.999-118.0

Mikrofibermopp til padholder ideell for større
områder, perfekt for skinnende overflater.
6.999-142.0

Mopper og
moppeholdere
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Håndholdt padholder ideell for alle vaskbare
overflater som glass, rustfritt stål m.m.
6.999-119.0

KJEMI

Glassrengjøringsmiddel CA 40 R
Bruksklar, hurtigtørkende glassrengjøringsmiddel som ikke etterlater
striper. Egnet for daglig vedlikeholdsrengjøring av glass, stål og overflater.

6.295-687.0 | 0,5 l
6.295-688.0 | 5 l

Overflatevask, bruksklar CA 30 R
Bruksklar, hurtigtørkende glassrengjøringsmiddel egnet for daglig vedlikeholdsrengjøring og punktrengjøring på glass, stålfronter, gulv og overflater. Drøy i bruk.

6.295-686.0 | 0,5 l
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RENGJØRING
AV OVERFLATER
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2

3

1

Optimale resultater

2

Fargekoding

Vi har utviklet rengjøringsmidler spesialegnet på ulike

Vi har alt du trenger til effektiv rengjøring av overflater og

materialer og overflater. Skal du rengjøre kontorpulter eller

områder som ellers er vanskelig å nå med maskin. Det er

glassdører? Uansett oppgave, har vi løsningen.

viktig å bruke riktig rengjøringsmiddel til riktige overflater for
å maksimere effekten og ikke ødelegge flatene. Fargekoding
og nøytrale etiketter viser tydelig riktige bruksområder.

3

Miljømerket

Alle våre blå rengjøringsmidler er merket med EU Ecolabel (også kjent som EU-blomsten) og det østerrikske miljømerket. EU-blomsten kan brukes på kjemi som oppfyller ulike
krav til kjemikaliebruk, utslipp, energiforbruk, avfall m.m.
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OVERFLATER
TØRRENGJØRING

FUKTIG- OG VÅTRENGJØRING

UTSTYR

UTSTYR

Statisk engangsmopp med lim til alle glatte guloverflater.
3.338-004.0 | PU 25

Premium mikrofiberklut med imponerende evne til å fjerne smuss og skitt.
Svart | Egnet for baristaer
Blå | 3.338-274.0 | PU 10
Gul | 3.338-276.0 | PU 10
Grønn | 3.338-278.0 | PU 10

Ekstra klebende klutrull til å rive av. 1 riv = klut, 2 riv = mopp.
3.337-003.0 | PU 900

Mikrofiberklut flat som gir gode rengjøringsresultater.
Blå | 3.338-248.0 | PU 10
Gul | 3.338-249.0 | PU 10
Grønn | 3.338-250.0 | PU 10

Eco! Støvbørste med buet bust for effektiv fjerning av
edderkoppspinn eller fjerning av støv på rør m.m.
5.999-027.0 | 97-184 cm

Engangsklut laget av resirkulert plast.
Blå | 9.549-455.0 | PU 500
Gul | 9.549-457.0 | PU 500
Grønn | 9.549-458.0 | PU 500

Fleksibel støvbørste for støvfjerning og rengjøring av ujevne
overflater som radiatorer, vegger m.m.
6.999-150.0

Mikrofibermopp til padholder ideell for større områder, perfekt for
skinnende overflater.
6.999-142.0

Kluter

Rengjøringsutstyr

Mikrofiber til fleksibel støvbørste.
6.999-151.0
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Mikrofiberklut i vevd silkevelour. Høy rengjøringsevne.
Blå | 3.338-266.0 | PU 10
Gul | 3.338-268.0 | PU 10
Grønn | 3.338-270.0 | PU 10

Vedlikeholdsrengjøringsmiddel Allflex
Luktfri universelt rengjøringsmiddel til bruk i
områder med matproduksjon.
Dosering: 0,5 - 1 % (lett alkalisk)

3.334-025.0 | 1 l
3.334-024.0 | 10 l

Rimelig mikrofiberklut til bruk på overflater.
Blå | 3.338-261.0 | PU 10
Gul | 3.338-262.0 | PU 10
Grønn | 3.338-263.0 | PU 10

Overflatevask, bruksklar CA 30 R
Bruksklar, hurtigtørkende glassrengjøringsmiddel egnet for daglig vedlikeholdsrengjøring og punktrengjøring på glass, stålfronter,
gulv og overflater. Drøy i bruk.

6.295-686.0 | 0,5 l

Universal flekkfjerner RM 769
Fjerner olje, tjære, skokrem, lim, m.m. fra
løsemiddelbestandige overflater. For alle overflater, tepper, møbeltrekk og hardt underlag.

6.295-490.0 | 0,5 l

Håndholdt padholder ideell for alle vaskbare overflater
som glass, rustfritt stål m.m.
6.999-119.0

Mikrofibermopp til padholder ideell for større områder.
6.999-118.0

v
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SANITÆRRENGJØRING
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1

1

2

Enkelt å rengjøre

2

God og sikker håndtering

Den vannavvisende effekten på overflater hindrer smuss-

Formen på våre sprayflasker tilbyr brukeren god ergonomi

adhesjon og kalkfett, som gjør etterfølgende rengjøring

og brukervennlighet. Sprayflaskene på 0,5 liter er enkle å

enklere.

håndtere selv under lange bruksperioder, da flaskene passer
komfortabelt i hånden og kan betjenes med opptil tre fingre.
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SANITÆR
BAD/TOALETT/OVERFLATER

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

UTSTYR

Premium mikrofiberklut med imponerende
evne til å fjerne smuss og skitt.
3.338-272.0 | PU 10

Mikrofibersvamp som gir gode
rengjøringsresultater.
3.338-247.0 | PU 10

Mikrofiberklut i vevd silkevelour.
Høy rengjøringsevne på glatte overflater.
3.338-264.0 | PU 10

Engangsklut laget av resirkulert plast.
9.549-456.0 | PU 500

Mikrofiberklut til bruk på overflater.
Rimelig og god.
3.338-260.0 | PU 10

Engangshansker

Toalettbørste med holder i plast.
3.345-543.0

Fiskebørste velegnet ved rengjøring på smale
steder som rundt kraner ved vask og dusj.

Mirakelsvamp

Mikrofibermopp til padholder ideell for
større områder.
6.999-118.0

Håndholdt padholder ideell for alle vaskbare
overflater som glass, rustfritt stål m.m.
6.999-119.0

Gulvnal til oppsamling av vann på gulv.
Etterlater gulvet stripefritt og fritt for vann.
3.345-380.0 | 55 cm

Håndtak i aluminium til bruk med gulvnaler.
3.345-180.0 | 140 cm

Kluter, børster
og svamper

DYPRENGJØRING

Mopper

Naler
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Mikrofibermopp til padholder ideell for
større områder, perfekt for skinnende
overflater.
6.999-142.0

KJEMI

Sanitært vedlikeholdsrengjøringsmiddel CA
20 C
Miljøvennlig sanitærvask for daglig
sanitærrengjøring. Skånsom mot underlaget.

6.295-679.0 | 1 l
6.295-680.0 | 5 l

Urinal Urinalstener
Fjerner dårlig lukt og bryter ned kalk og urin,
og har en deodoriserende effekt som sikrer
god hygiene.

3.336-227.0 | 1 kg

Sanitært dyprengjøringsmiddel CA 10 C
Rengjøringskonsentrat for fjerning av
resistente belegg og forurensninger fra
toalett og sanitære områder og gulv.

6.295-677.0 | 1 l
6.295-678.0 | 5 l

Oppskuringsmiddel RM 751
Surt oppskuringsmiddel for rengjøring av gulv.
Fjerner effektivt rester som f.eks. kalk, rust, øl
eller melkerester.
Dosering: oppskuring 5-25%, rengjøring 0,5-5%

6.295-129.0 | 10 l

Sanitærmiddel CA 20 R, bruksklar
Miljøvennlig sanitærvask for daglig
sanitær rengjøring. Skånsom mot underlaget. Ferdigblandet og bruksklar løsning.
Med skumdyse for sikker påføring for
renholder.

6.295-685.0 | 0,5 l
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VOGNER
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2

1

Rengjøringsvogner

2

Transportvogner

Våre robuste rengjøringsvogner er kompakte, allsidige og

Transportvogner er egnet til rengjøring på hotell. Våre vogner

utvidbare. Dette gir en skreddersydd løsning etter kundens

gjør det enkelt å transportere rene håndklær, såpe og toalett-

ønsker og behov. Rengjøringsvognene har ulik størrelse og

papir, og det er egen beholder til brukte håndklær. Vi har

med forskjellig medfølgende tilbehør.

vogner med ulike størrelser og plassmuligheter ut fra behov.

3

Tilbehør

Til vognene finnes det tilbehør som kan forenkle hverdagen
betraktelig. Noe av tilbehøret følger også med på vognene
inkludert i prisen, og noe selges separat.
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VOGNER
RENGJØRINGSVOGNER
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Magic Line Trolley

Rengjøringsvogner

1

- ø150 gummihjul
- 150 l poseholder
- 3 x 4 liter moppeholder med lokk ( gul/rød/blå)
- 2 x løftesett for lufttette bøtter
- 3 x moppeholdere for basemodul
- 1 x stang for feste av håndtak
- gult lokk med sjekklisteholder
NB! avfallsposer medfølger ikke
6.999-238.0

Magic Line Trolley

3

- ø150 gummihjul
- 150 l poseholder
- 3 x 4 liter moppeholder med lokk ( gul/rød/blå)
- 1 x 10 liter lufttette bøtter (blå)
- 2 x løftesett for lufttette bøtter (blå)
- 1 x stang for feste av håndtak
NB! avfallsposer medfølger ikke
6.999-239.0
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Magic Line Trolley

2

- ø150 gummihjul med et 5. hjul i midten av basemodul
- 3 x 4 liter moppeholder med lokk ( gul/rød/blå)
- 2 x 40 liter skuffer med gul nøkkel
- 2 x løftesett for lufttette bøtter
- 3 x moppeholdere for basemodul
- 120 liter poseholder (åpen versjon)
- gult lokk med sjekklisteholder
NB! avfallsposer medfølger ikke
6.999-240.0

Magic Line Trolley

4

- ø150 gummihjul
- 3 x 4 liter moppeholder med lokk ( gul/rød/blå)
- 1 x 10 liter lufttette bøtter (blå)
- 120 liter poseholder (åpen versjon)
- gult lokk med sjekklisteholder
NB! avfallsposer medfølger ikke
6.999-241.0

TRANSPORTVOGNER

ECO! Transportvogn
Korrosjonsbestandig transportvogn laget av 100 % polypropylen.
Perfekt for rask og enkel vedlikeholdsrengjøring. Beholderen er
beskyttet med gult lokk som kan betjenes med fotpedalen.
5.999-019.0

Servicevogn Premium I
Høykvalitets hotellvogn egnet for 6 til 8 rom. Inkluderer en foldbar
120-liters søppelbeholder og 125 mm hjul med støtfangere.
Vognen er enkel å manøvrere, selv med tung belastning.
6.999-224.0

Servicevogn Premium II
Høykvalitets hotellvogn egnet for 10 til 12 rom. Inkluderer en foldbar 120-liters søppelbeholder og 125 mm hjul med støtfangere.
Vognen er enkel å manøvrere, selv med tung belastning.
6.999-225.0

Servicevogn Classic II
Hotellvogn til rengjøring av 15 til 18 rom. Leveres med
120-liters søppelbeholder, tre stk trehyller og fem 125 mm hjul.
6.999-222.0

Transportvogner
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Bøtte med fargekodet rengjøringssystem.
Blå | 5.999-051.0 | 4 l

Bøtte med fargekodet rengjøringssystem.
Rød | 5.999-050.0 | 4 l

Bøtte med fargekodet rengjøringssystem.
Gul | 5.999-049.0 | 4 l

Bøtte med fargekodet rengjøringssystem.
Grønn | 6.999-186.0 | 4 l

Bøtte med lokk til oppbevaring av mopper.
Blå | 6.999-199.0 | 10 l

Bøtte med lokk til oppbevaring av mopper.
Rød | 6.999-200.0 | 10 l

Oppbevaring for mopp som gjør moppene klar
til renhold. Moppene kan stå klare i 48 timer.
Blå | 5.999-052.0 | 20 l

Oppbevaring for mopp som gjør moppene klar
til renhold. Moppene kan stå klare i 48 timer.
Rød | 5.999-053.0 | 20 l

Lokk til oppbevaringsbøtter på 10 og 20 l.
6.999-175.0

Erstatningslokk til bøtter.
6.999-187.0 | til bøtter 4 l

Tilbehørsboks til oppbevaring av utstyr.
4.035-406.0

Søppelbeholder i plast med glidelås.
Blå | 6.999-161.0 | 120 l

Søppelbeholder i plast med glidelås.
Rød | 6.999-160.0 | 120 l

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

Bøtter/
oppbevaring

Søppelbeholdere
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Søppelbeholder i plast med glidelås.
Gul | 6.999-228.0 | 120 l

TILBEHØR TIL RENGJØRINGSVOGNER OG TRANSPORTVOGNER

Nett

Nett til brukte kluter/mopper.
Blå | 6.999-128.0 | 50 l

Nett til brukte kluter/mopper.
Hvitt | 6.999-130.0 | 70 l

Nett til brukte kluter/mopper.
Rød | 6.999-129.0 | 20 l

Erstatningsskuff med nøkkel.
6.999-204.0 | 10 l

Erstatningsskuff med nøkkel.
6.999-176.0 | 22 l

Erstatningsskuff med nøkkel.
6.999-177.0 | 40 l

iPad holder.
6.999-237.0

Moppeholder til å feste på traller.
6.999-192.0

Lokk til søppelbeholder på tralle.
6.999-174.0

Konsoll som brukes ved at man fjerner
øverste boks/holder på trallen.
5.999-020.0

Tilbehørssett til bruk med alle traller.
5.999-025.0

Holder til mopp
til bruk med ECO! spraymoppesystem.
6.999-193.0 | Ø 23 mm
6.999-194.0 | Ø 26 mm

Skuffer

Diverse tilbehør
til vogner
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RENGJØRINGSMIDLER
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1

Utvikling av rengjøringsmidler

3

Manuell rengjøring

For optimalt rengjøringsresultat må sammensetningen av

Våre rengjøringsmidler egnet for manuell rengjøring er

utstyr og rengjøringsmiddel virke optimalt. Kärcher utvikler

utviklet til bruk med vårt rengjøringsutstyr.

både rengjøringsmidler til manuell bruk, og til bruk sammen
med våre maskiner.

2

Rengjøring med maskiner

Vi utvikler rengjøringsmidler spesielt egnet til bruk med
våre maskiner, og sammensetningen vil gi deg meget gode
rengjøringsresultater. Våre gulvvaskemaskiner har integrert
doseringssystem som hjelper til med nøyaktig dosering av
rengjøringsmidler uten å overdosere.
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KJEMI TIL OVERFLATER
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SurfacePro Alkoholbasert Alcal
For mild, skånsom og effektiv rengjøring av vannresistente, glatte og
skinnende overflater. Med frisk duft
av sitrus. Dosering: 1-2 %.

3.334-034.0 | 1 l
3.334-033.0 | 10 l

Vedlikeholdsrengjøringsmiddel Allflex
Luktfri universelt rengjøringsmiddel til bruk
i områder med matproduksjon.
Dosering: 0,5 - 1 % (lett alkalisk)

3.334-025.0 | 1 l
3.334-024.0 | 10 l

SurfacePro Overflatevask CA 30 C
Universell overflatevask for daglig
rengjøring av overflater og interiør.
Kan brukes på alle vannbestandige
overflater. Dosering 1 %.

6.295-681.0 | 1 l
6.295-682.0 | 5 l

Overflatevask, bruksklar CA 30 R
Bruksklar, hurtigtørkende glassrengjøringsmiddel egnet for daglig vedlikeholdsrengjøring og punktrengjøring på glass, stålfronter, gulv og overflater. Drøy i bruk.

6.295-686.0 | 0,5 l

SurfacePro Induflex
Alkalisk rengjøringsmiddel uviklet
for fett og forurensninger av organisk opprinnelse. For bruk på overflater og gulvbelegg. Lav dosering.

3.334-021.0 | 10 l

SurfacePro Inoxal
Bruksklart, flytende slipemiddel for fjerning
av fastsittende smuss på vannbestandige
overflater som krom, stål, keramikk,
porselen, plast, m.m.

3.334-040.0 | 0,5 l
3.334-039.0 | 10 l

Universal flekkfjerner RM 769
Fjerner olje, tjære, skokrem, lim,
m.m. fra løsemiddelbestandige overflater. For all tekstilkledning, møbeltrekk og hardt underlag.

6.295-490.0 | 0,5 l

KJEMI TIL GLASSOVERFLATER

Rengjøringsmiddel med duft Fleural
Til bruk på alle vaskbare overflater og
møbler. Etterlater en behagelig duft.
Dosering: 0,5 - 1 %.

3.334-030.0 | 1 l
3.334-029.0 | 10 l

SurfacePro Glass- og overflatevask
Skånsom, men effektiv overflatevask som
fjerner selv oljete smuss. Også egnet til å
fjerne fingermerker og støv. Brusklar.

3.334-038.0 | 0,5 l
3.334-037.0 | 10 l

Glassrengjøringsmiddel CA 40 R
Bruksklar, hurtigtørkende glassrengjøringsmiddel som ikke etterlater
striper. Egnet for daglig vedlikeholdsrengjøring av glass, stål og overflater.

6.295-687.0 | 0,5 l
6.295-688.0 | 5 l

Glass- og overflaterengjøring RGR
Alkoholbasert glassrengjøringsmiddel som
fjerner fett, smør, rust og fingeravtrykk på
skinnende, lakkerte, polerte og alle andre
vaskbare overflater uten striper.

3.334-092.0 | 1 l
3.334-090.0 | 10 l

Glassrengjøringsmiddel Glasal
Kraftig glassrengjøringsmiddel som fjerner
fastsittende skitt og smuss. Spesielt egnet
for utvendige glass og fasader. Meget drøy i
bruk. Dosering: 0,1 - 0,5 %.

3.334-035.0 | 10 l

NYHET

SurfacePro Universalrengjøring
RAG Classic
Mild universalrengjøring ideell for alle
typer vannavstøtende og vaskbare overflater. Etterlater en frisk duft og skummer
ikke. Dosering: 0,2 - 3 %.

3.334-085.0 | 1 l
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SANITÆR
KJEMI TIL TOALETT

6.295-677.0 | 1 l
6.295-678.0 | 5 l

Urinal Urinalstener
Fjerner dårlig lukt og forhindrer nedbrytning av kalk og urin, og har en deodoriserende effekt som sikrer god hygiene.

3.336-227.0 | 1 kg

DYPRENGJØRING

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

Sanitært dyprengjøringsmiddel CA 10 C
Rengjøringskonsentrat for fjerning av
resistente belegg og forurensninger fra
toalett og sanitære områder og gulv.
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KJEMI TIL SANITÆROVERFLATER

Vedlikeholdsrengjøring Allsan
Sikrer renslighet og pålitelig bruk av
hygieneprodukter. Regelmessig bruk
forhindrer også dannelse av kalk.

3.334-047.0 | 1 l
3.334-046.0 | 10 l

Rengjøringsmiddel Citral
Behagelig duftende vedlikeholdsrengjøringsmiddel som fjerner smuss
skånsomt, men grundig fra alle
vaskbare overflater. Dosering 0,5-1 %.

3.334-032.0 | 1 l
3.334-031.0 | 10 l

Sanitært vedlikeholdsrengjøringsmiddel CA 20 C
Miljøvennlig sanitærvask for daglig
sanitær rengjøring. Skånsom mot
underlaget.

6.295-679.0 | 1 l
6.295-680.0 | 5 l

Sanitærmiddel CA 20 R, bruksklar
Miljøvennlig sanitærvask for daglig sanitær
rengjøring. Skånsom mot underlaget.
Ferdigblandet og bruksklar løsning. Med
skumdyse for sikker påføring for renholder.

6.295-685.0 | 0,5 l

Rengjøringsmiddel med duft RSD
Ideell for daglig rengjøring av alle syrefaste overflater og utstyr i svømmeanlegg, toaletter og sanitæranlegg.
Etterlater en frisk duft. Dosering 0,5-1 %.

3.334-095.0 | 1 l
3.334-093.0 | 10 l

Dyprengjøringsmiddel Urisan Plus
Konsentrert dyprengjøringsmiddel for
manuell rengjøring av tilsmussede
overflater. Agressiv mot kalk.

3.334-045.0 | 1 l
3.334-044.0 | 10 l

Dyprengjøringsmiddel RSA Classic
For intensiv rengjøring av alle syrefaste
overflater og utstyr rundt svømmeanlegg,
toaletter og sanitæranlegg. Frisk duft.
Dosering 0,-5-1 %.

3.334-099.0 | 1 l
3.334-097.0 | 10 l

Oppskuringsmiddel RM 751
Surt oppskuringsmiddel for rengjøring av
gulv. Fjerner effektivt rester som f.eks.
kalk, rust, øl eller melkerester.

6.295-586.0 | 2,5 l
6.295-129.0 | 10 l
6.295-130.0 | 200 l
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Tepperensemiddel iCapsol RM 768
Sjampo for tepperens, tørrskum med
innkapslingsteknologi. Smusset innkapsles og suges opp ved støvsuging.

6.295-562.0 | 10 l

Tepperensemiddel iCapsol RM 768 OA
Sjampo for tepperens, tørrskum med innkapslingsteknologi. Smusset innkapsles og
suges opp ved støvsuging. Lukteliminator.

6.295-634.0 | 10 l

Tepperensemiddel, hurtigtørkende
RM 766
For rengjøring av tekstilgulvbelegg.
Med cellulosefibre for dyprengjøring
og iCapsol-teknologi. Hurtigtørking.

6.295-911.0 | 1 kg

Universal flekkfjerner RM 769
Fjerner olje, tjære, skokrem, lim,
m.m. fra løsemiddelbestandige
overflater. For all tekstilkledning,
møbeltrekk og hardt underlag.

6.295-490.0 | 0,5 l

CarpetPro RM 760, pulver
Effektivt dyprengjøringsmiddel for rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung olje, fett og mineralforurensning. Ingen skylling er nødvendig.

6.295-849.0 | 0,8 kg
6.295-847.0 | 10 kg

CarpetPro RM 760, tablett
Effektiv rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung
olje, fett og mineralforurensning.
Oppløselige tabletter.

6.295-850.0 | 16 stk
6.295-851.0 | 200 stk

CarpetPro RM 764
For effektiv dyprengjøring av tekstiler og
møbeltrekk. Skånsom virkning med integrert luktfjerner som fjerner lukt som
svette, urin, nikotin, m.m. Bruksklar.

6.295-854.0 | 10 l

Tepperens og beskyttelse RM 763
Fjerner skitt og overflaterester fra
alle typer fibre og frisker opp fargene. Tørke-tiden halveres og overflate blir raskt tørre.

6.295-844.0 | 1 l

Tepperensemiddel TRS Classic
Effektivt middel til bruk på tekstiler,
gulvbelegg og polstring. Fjerner også
flekker forsiktig.

3.334-104.0 | 10 l

Skumblokker RM 761
Reduserer mengden skum i skittenvannstanken og forlenger levetiden.
Kompatibel med alle maskiner.

6.291-389.0 | 2,5 l

CarpetPro RM 767, hurtigtørkende
Hurtigtørkende rengjøringsmiddel for
teppe- og møbelrensere. Skånsom
virkning, reduserer tørketiden med opptil
50 %. Inneholder ikke blekemiddel.

6.295-198.0 | 10 l
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Gulvvaskemiddel RM 69
Kraftig rengjøringsmiddel som
fjerner olje, fett og mineralsmuss fra
gulv og industrigulv. Etterlater en
frisk og behagelig duft.

6.295-120.0 | 10 l
6.295-415.0 | 20 l
6.295-416.0 | 200 l

Gulvvaskemiddel RM 69
eco!efficiency
Fjerner olje, fett og mineralsmuss fra
gulv og industrigulv. Effektivt,
økonomisk og miljøvennlig.

6.295-651.0 | 10 l
6.295-652.0 | 20 l
6.295-653.0 | 200 l

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

TIL
BOLONGULV
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Gulvvaskemiddel RM 755 ES
Lavtskummende rengjøringsmiddel
for rengjøring av gulv som tørker
helt stripefritt. Ideelt for høyglans
steingulv. Alkalisk.

6.295-174.0 | 10 l
6.295-409.0 | 20 l
6.295-176.0 | 200 l

Multi rengjøringsmiddel RM 756
Universelt og økonomisk rengjøringsmiddel med høy fuktevne. RM 756 er
spesielt egnet til bruk på Bolongulv.
Meget lav dosering.

6.295-913.0 | 1 l
6.295-915.0 | 2,5 l
6.295-914.0 | 10 l

Gulvrengjøringsmiddel CA 50 C
Gulvvaskemiddel for manuell
rengjøring av alle typer harde og
fleksible gulv samt overflater i
høyglans. Skånsom mot underlaget.

6.295-683.0 | 1 l
6.295-684.0 | 5 l

Dyprengjøringsmiddel Solisal
Nøytralt universelt rengjøringsmiddel
for manuell og maskinrengjøring på
alle vannbestandige gulv og overflater. Behagelig frisk sitrusduft.

3.334-023.0 | 1 l
3.334-022.0 | 10 l

Rengjøringsmiddel for keramiske
fliser RM 753
Løser opp olje, fett og mineralflekker. Svekker ikke antiskli egenskapene til flisene. Fri for tensider.

6.295-587.0 | 2,5 l
6.295-082.0 | 10 l

KJEMI MED PLEIE

Industrielt rengjøringsmiddel RIR
Meget kraftig rengjøringsmiddel til
industriell bruk. Anbefales for alle typer
alkaliresistente overflater og harde gulv.
Etterlater en frisk duft. Lav dosering.

3.334-103.0 | 10 l

Rengjøringsmiddel Extra RM 780
Rengjørings- og pleiemiddel for
vedlikeholdsrengjøring av alle vannbestandige harde og motstandsdyktige gulv og belegg.

6.295-580.0 | 2,5 l
6.294-997.0 | 10 l
6.295-468.0 | 20 l

Universelt rengjøringsmiddel Tefral
Luktfri og designet for manuell og
maskinell vedlikeholdsrengjøring av alle
vannbestandige overflater. Lav dosering.

3.334-028.0 | 10 l

Gulvvedlikeholdsmiddel RM 746
Produserer et smussavvisende belegg og gir
en skinnende blank finish. Løser opp tung
olje, fett og mineralflekker. Har en skånsom
virkning og en frisk duft.

6.295-156.0 | 10 l
6.294-456.0 | 200 l

Universalt rengjøringsmiddel for gulv
RM 743
For rengjøring av både elastiske og harde
overflater. Passer også for stripefri
rengjøring av linoleum og fliser.

6.295-293.0 | 1 l

Voks RM 784
Vannfast og slitesterk polymervoks med
god dekkevne som er godt egnet på de
fleste underlag som også kan
poleres.

6.295-817.0 | 5 l
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Oppskuringsmiddel RM 751
Surt oppskuringsmiddel for rengjøring av gulv. Fjerner effektivt
rester som f.eks. kalk, rust, øl eller
melkerester.

6.295-586.0 | 2,5 l
6.295-129.0 | 10 l
6.295-130.0 | 200 l

Oppskuringsmiddel RM 754
Grundig, mildt og effektivt oppskuringsmiddel som fjerner skinnende voks og polymerbelegg.
Spesielt egnet for linoleumsgulv.

6.295-811.0 | 10 l
6.295-812.0 | 200 l

Rengjøringsmiddel for rulletrapp
RM 758
Fjerner olje, fett og mineralforurensning. For rulletrapper produsert av
KONE, Otis, Fujitel, Schindler m.m.

6.295-408.0 | 20 l

Intensivt grunnrengjøringsmiddel
extra RM 752 ASF
Aktivt oppskuringsmiddel med god
duft som effektivt fjerner glans, voks
og polymerbelegg.

6.295-813.0 | 10 l
6.295-814.0 | 200 l

Kraftig gulvvaskemiddel RM 750
Lavtskummend, kraftig rengjøringsmiddel for grundig fjerning av fastsittende olje, fett, sot, blod og eggehvite. NTA-fri.

6.295-539.0 | 10 l
6.295-540.0 | 200 l

Desinfeksjonsmiddel RM 732
Desinfiserende rengjøringsmiddel
med svært god rengjøringseffekt.
Bakterie- og soppdrepende og kan
ha virusdrepende virkning.

6.295-596.0 | 5 l
6.295-417.0 | 200 l

Universal flekkfjerner RM 769
Fjerner olje, tjære, skokrem, lim, m.m.
fra løsemiddelbestandige
overflater. For all tekstilkledning,
møbeltrekk og hardt underlag.

6.295-490.0 | 0,5 l

Dekk- og gummimerkefjerner
RM 776
Fjerner gummi- og slitasjemerker,
olje, forurensning samt polymer,
teiprester og voksbelegg.

6.295-545.0 | 10 l
6.295-546.0 | 20 l
6.295-572.0 | 200 l

KJEMI MED PLEIE

Polish Extra RM 782
Ekstra robust polymer polish for de fleste
underlag med utmerket dekkevne. Meget
høy slitestyrke og motstandsevne mot
rengjøringsmidler med alkohol.

6.295-816.0 | 5 l

Krystalliseringsmiddel RM 749
For behandling og herding av overflater som
marmor og kastet stein. Gjør overflatene
hardere og mer slitesterke i tillegg til å
etterlate en ny glans.

6.295-284.0 | 10 l

Høyglans krystalliseringsmiddel RM 775
Krystalliseringsmiddel i pulver for
herding av marmor og terrazzogulv. Etter
krystallisering skinner gulvet i høy glans
og blir mer holdbart.

6.295-117.0 | 5 kg

Sprayrens RM 748
Effektivt voksbasert etterbehandlingsmiddel. Kan påføres ufortynnet med highspeed. Fri for løsemidler. Antiskli
sprayemulsjon reparerer og fornyer gulvet.

6.295-162.0 | 10 l

Voks RM 784
Vannfast og slitesterk voks med
god dekkevne som er godt egnet på de
fleste underlag som også kan poleres.

6.295-817.0 | 5 l

Sprayrens Unispray Classic
Løsemiddelfri og overflateaktivt middel som
er klart til bruk. For grundig rengjøring av
behandlede og ubehandlede gulvbelegg.

3.334-059.0 | 10 l
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Dosering
DS 2 for fylling av gulvvaskemaskiner og
bøtter for fremstilling av blandinger.
6.394-653.0 | 1,7 - 3,5 bar

DS 3 gjør at rengjøringsmiddel kan fylles
ned i ferskvannstanken og fortynnes.
6.641-811.0 | 2-6 bar

Doseringshode for enkel dosering fra
konsentratflasker.
6.295-724.0 | 1 l

Tappekran for effektiv fylling og dosering
av rengjøringsmidler for beholdere.
6.394-819.0 | 5 l
6.394-758.0 | 10 l
6.394-759.0 | 20 l

Tappekran for effektiv fylling og dosering
av rengjøringsmidler for beholdere.
6.412-438.0 | 200 l

Tappekran for effektiv fylling og dosering av
rengjøringsmidler for beholdere.
6.291-108.0 | 200 l

Sprayhode for bruk i manuell rengjøring.
Justerbar stråle og komfortabelt grep.
Rød | 6.295-722.0 | 0,5 l
Blå | 6.295-723.0 | 0,5 l

Dyse for påføring av bruksklare, sanitære
løsninger med sprayflaske.
6.295-725.0

Påfyllingsflasker med ferdige etiketter.
Rød | 6.295-714.0 | 0,5 l
Blå | 6.295-715.0 | 0,5 l

Kjemisprøyte for påføring av rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler. Med
praktisk bærestropp og solid beholder.
6.394-255.0 | 5 l

Kjemisprøyte for effektiv dispensering av
rengjøringsmidler. Med manuell pumpe,
pumpehåndtak og nivåkontroll.
6.394-628.0 | 10 l

Kjemisprøyte inkludert pumpe og trykkbeholder.
Gir lett, jevn sprøyting av rengjøringsmidler
eller krystalliseringsmidler.
6.394-409.0 | 1 l

TILBEHØR TIL KJEMI

Tappekraner
og sprayhoder

Kjemisprøyter
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DOSERING

Rengjøring av maskiner som er utstyrt med
doseringssystemet Dose gjør det behagelig
for brukeren, da man ikke trenger å tenke
på manuell dosering.

2l

Hvis manuell dosering er uunngåelig, kan tabellen nedenfor
hjelpe deg å blande det nøyaktige beløpet hver gang. På denne
måten kan man blande ut til nødvendig bruk så man slipper å
sløse rengjøringsmiddel, som bidrar til å spare både miljøet og
kostnader.

50 ml

RM + H2O

2.5 %

FERDIG BLANDING (OPPGITT I L)

RM KONSENTRAT (OPPGITT I %)
0.25

0.5

0.75

1

1.50

2

2.5

3

4

5

6

7

8

9

10

15

0.5

1.25

2.5

3.75

5

7.5

10

12.5

15

20

25

30

35

40

45

50

75

1

2.5

5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

150

1.5

3.75

7.5

11.25

15

22.5

30

37.5

45

60

75

90

105

120

135

150

225

2

5

10

15

20

30

40

50

60

80

100

120

140

160

180

200

300

3

7.5

15

22.5

30

45

60

75

90

120

150

180

210

240

270

300

450

4

10

20

30

40

60

80

100

120

160

200

240

280

320

360

400

600

5

12.5

25

37.5

50

75

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

750

6

15

30

45

60

90

120

150

180

240

300

360

420

480

540

600

900

7

17.5

35

52.5

70

105

140

175

210

280

350

420

490

560

630

700

1.05

8

20

40

60

80

120

160

200

240

320

400

480

560

640

720

800

1.2

9

22.5

45

67.5

90

135

180

225

270

360

450

540

630

720

810

900

1.35

10

25

50

75

100

150

200

250

300

400

500

600

700

800

900

1

1.5

15

37.5

75

112.5

150

225

300

375

450

600

750

900

1.05

1.2

1.35

1.5

2.25

20

50

100

150

200

300

400

500

600

800

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

3

25

62.5

125

187.5

250

375

500

625

750

1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

2.5

3.75

30

75

150

225

300

450

600

750

900

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

2.7

3

4.5

40

100

200

300

400

600

800

1

1.2

1.6

2

2.4

2.8

3.2

3.6

4

6

50

125

250

375

500

750

1

1.25

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

7.5

60

150

300

450

600

900

1.2

1.5

1.8

2.4

3

3.6

4.2

4.8

5.4

6

9

70

175

350

525

700

1.05

1.4

1.75

2.1

2.8

3.5

4.2

4.9

5.6

6.3

7

10.5

80

200

400

600

800

1.2

1.6

2

2.4

3.2

4

4.8

5.6

6.4

7.2

8

12

90

225

450

675

900

1.35

1.8

2.25

2.7

3.6

4.5

5.4

6.3

7.2

8.1

9

13.5

100

250

500

750

1

1.5

2

2.5

3

4

5

6

7

8

9

10

15

140

350

700

1.05

1.4

2.1

2.8

3.5

4.2

5.6

7

8.4

9.8

11.2

12.6

14

21

200

500

1

1.5

2

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

30

250

625

1.25

1.875

2.5

3.75

5

6.25

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

37.5

Milliliter

Liter
59

KÄRCHER MANAGE
Administrerer og optimaliserer manuell
rengjøring og arbeidsflyt digitalt

Med Kärcher Manage kan du logge arbeidstimer, rengjøringstider- og resultater på en brøkdel av tiden
som brukes om dette gjøres manuelt. Dine ansatte registrerer dataene før de automatisk overføres til
systemet. Slik får du bedre oversikt over den faktiske varigheten av bestemte oppgaver og mulighet
til å optimalisere tidsfordelingen av personell og ressurser.
Renholdspersonalet registrerer nøyaktig når de begynner å jobbe, når de går inn i og forlater rom, og når de fullfører arbeidet. Informasjonen registreres ved å scanne lokale strekkoder per rom med sin egne strekkodescanner. Denne dataen overføres via en innovativ dockingstasjon, automatisk til den nettbaserte Kärcher Manage
portalen. Videre kan spesielle oppgaver og skader rapporteres via egne strekkoder festet til rengjøringsvognen.
Scannerne kan betjenes problemfritt med våte hender eller hansker, og er egnet til daglig bruk.
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Fordeler med Kärcher Manage

Nettbasert portal

Elektrisk i stedet for manuell dokumentasjon

Gir optimalisert dokumentasjon for ledere

Enkel lading av scannerne på Kärcher Manage dockingstasjon

Intuitivt og gjennomtenkt brukergrensesnitt

Analyse og rapportering av rengjøringstider

Sammenligne planlagt og faktisk gjennomført rengjøring

Individuelle strekkoder for rask og presis dokumentasjon
Enkel tildeling av renholdspersonale til områder
Detaljert oversikt over alle utførte og utestående rominspeksjoner
Strekkodene gjør det mulig å registrere eventuelle feil på stedet
Generering av rapporter som Excel- eller PDF-filer

Dockingstasjon
Automatisk dataoverføring og opplading av opptil 10 scannere
Praktiske og robuste scannere egnet for daglig bruk
Kärcher Manage App
Mulighet for effektiv kvalitetskontroll og valg av kriterier
Oppbygging av bygninger og rom
Tilgjengelig for Android (fra versjon 4.4) og iOS (fra versjon 8.0)

61

Mona Holgar
Kategorisjef for renhold
i Kärcher AS
Telefon: 92 80 59 09
E-post: mona.holgar@karcher.no
Mona kommer fra Elite Service
Partner AS som fagansvarlig for
Facility Management og KAM
for offentlige/private anbud.
Hun har en bachelorgrad i
Service- & Facility Management
med Renhold fra HiOA 2012.

Vi hadde to nyttige timer med Mona. Vårt personale
er ufaglært, og det var mye god informasjon og
læring i fremstillingene, ikke minst den praktiske
gjennomgangen som ble holdt. Vi kan trygt anbefale
dette kurset til andre.
Rita Bondeson Børke
Mester Grønn AS
HR-direktør | HR-avdelingen

KURS OG
KOMPETANSE
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KURS
Daglig og
periodisk renhold

Tema for kurset:
Fremtidens renhold

Maskiner og verktøy

pH, kjemi, smuss og materialer

Tema for kurset:

Gulvpleie

Gulvtyper

Vedlikehold av gulv

Behandling av gulv

Tema for kurset:

Sanitærrenhold

Bakterieflora
pH, kjemi og smuss

Hygiene og
smittevern i
offentlige bygg

Tema for kurset:

Forsvarlig renhold
i bade/idrettsanlegg

Tema for kurset:

Hvorfor vi gjør rent

Bakterier/virus

Hvordan forebygge best mulig

Hvorfor vi gjør rent

Renholdsplan

Bakterieflora

Tema for kurset:

NS INSTA 800

pH, kjemi, smuss
og HMS

Rengjøringskjemi

Godkjent kvalitetsmålesystem renhold

Hvordan prioritere

Materialer/ smuss/ metoder

+ annet lærerikt innhold

Tema for kurset:
Materialer

pH og kjemimetoder

Smusstyper

Helse, miljø og sikkerhet

Tema for kurset:
Moppemetoder

Rengjøring av toalettområder

Støvsuging og støvmopping

Tema for kurset:

Daglig renhold

Riktig bruk av kjemi

Ergonomi

Metoder

Kurs kan utarbeides etter ønske og behov.

63

Mona Holgar
Kategorisjef for renhold
92 80 59 09 • mona.holgar@karcher.no
Kärcher Norge AS
Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no
Med forbehold om trykkfeil.

