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RengjøringsmidlerRengjøringsmidler

Kärcher – alltid det beste middelet for rengjøringen.

I mer enn 30 år har Kärcher i egne laboratorier utviklet høyeffektive, brukerorienterte og miljøvennlige rengjøringsmidler. Som 
verdens ledende produsent av rengjøringsmaskiner hadde Kärcher tidlig som mål å kunne tilby systemserier selv, og startet 
produksjonen av egne rengjøringsmidler. Derfor har Kärcher i dag den ekspertisen og de teknologiene som utgjør bransjens 
målestokk og kan tilby optimale løsninger fra ett og samme sted.
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Rengjøringsmidler

8 Utviklet for de høyeste kravene 

Mange rengjøringsmidler fra Kärcher er god-

kjent for matvarer, og hvis de brukes korrekt, 

kan de brukes på alle områder i matvarepro-

duksjonen.

9 Beste virkning med frisk duft

For å bekjempe ubehagelig lukt inneholder 

mange rengjøringsmidler fra Kärcher duftstoffer, 

som for eksempel sitrusolje, og formidler en 

atmosfære av renhet og friskhet.

10 Det komplette systemet fra én tilbyder

Bak Kärcher-systemene ligger det sammenlagt 

kompetanse, som brukerne profi tterer av: én 

produsent for maskiner, rengjøringsmidler og 

tilbehør. En kontaktperson for alle spørsmål.

4 Høytrykks- og temperaturstabile 

opp til 150 °C

Rengjøringsmidlene for høytrykksvaskere fra 

Kärcher er spesielt tilpasset til brukskravene for 

høytrykksvaskerne.

5 Stadig videreutvikling gjennom 

Kärchers utviklingsavdeling

Rengjøringsmidlene fra Kärcher blir stadig vide-

reutviklet for å oppnå enda bedre rengjøringsef-

fekt, enda kortere virketider eller enda mer mil-

jøvennlige ingredienslister.

6 Ansvar for miljø, menneske og maskin

Kärcher unngår konsekvent å bruke unødven-

dige løsemidler, tungmetaller og andre miljø- 

og helseskadelige ingredienser. For best mulig 

vern for bruker, maskin og miljø.

7 Miljøskånende og redusert emballasje

Rengjøringsmidlene fra Kärcher er høykonsen-

trater og trenger derfor mindre emballasjemate-

riale. Samtidig spares det på naturlige ressur-

ser, og avfallsbehandlingen av emballasjen blir 

enklere.

10 grunner for rengjøringsmidler fra Kärcher

1 Høyst effektive og økonomiske 

produktformler

Det brukes høyverdige råstoffer til rengjørings-

midlene fra Kärcher. På den måten er det mulig 

å bruke produktene i svært små og kostnads-

besparende doseringer.

2 Patenterte, separeringsvennlige 

ingredienslister (ASF)

Mange av produktene fra Kärcher er basert på 

en separeringsvennlig ingrediensliste som fører 

til rask separering av vann og olje i en oljeutskil-

ler, slik at lovbestemte forskrifter kan overhol-

des.

3 Ingredienslister som er milde mot mate-

rialer og med rustbeskyttende komponenter 

og andre spesielle tilsetningsstoffer

Rengjøringsmidlene fra Kärcher blir spesielt til-

passet til bruk i Kärcher-maskinene. Siden mid-

lene er tilpasset på denne måten, garanteres 

det at smusset fjernes, samtidig som maskinen 

skånes best mulig. Mange rengjøringsmidler 

inneholder dessuten spesielle ingredienser som 

pleier og beskytter maskinen. 

HILLEVÅG ELEKTRO-DIESEL AS   E-post: post@hed.no  WEB: www.hed.no 

HILLEVÅG ELEKTRO-DIESEL AS   E-post: post@hed.no  WEB: www.hed.no 



544

Rengjøringsmidler for manuell rengjøring

Rengjøringsmidler for manuell rengjøring.

Alle produktene for den manuelle rengjøringen er spesielt sammensatt i forhold til behovene hos serviceytere, som byggrengjø-
rere,, vaktmestere, men kan også brukes av private. De fjerner pålitelig og raskt alle typiske forurensninger, uten å angripe 
overflaten, og er lette å håndtere i praktiske 0,5-liters kanner. Stor effektivitet på grunn av lett håndtering, raske rengjørings-
resultater og høyeste rengjøringskvalitet: Kärcher rengjøringsmidler for manuell rengjøring.

Produktbeskrivelse Anvendelse Preparat Dosering Egenskaper Fatstørrelse VE
Bestillingsnr. / 
stk. Pris

Manuell rengjøring

CA 10 C Sanitært grunnrengjøringsmiddel
Aktivt, viskøst grunnrengjøringskonsentrat med 
frisk duft for manuell rengjøring av forurensede 
overflater i sanitære områder. Med gel-formel 
for bedre feste på loddrette overflater, som f.
eks. i toalett og urinal.

Grunnrengjøring 10 %–100 % svakt sur
pH-verdi: 2,1

1 l 12 6.295-677.0

1 l 12 6.295-690.0

1 l 12 6.295-691.0

5 l 2 6.295-678.0

5 l 2 6.295-692.0

5 l 2 6.295-693.0

CA 10 C Ekstra sanitært grunnrengjørings-
middel
Høyaktivt, viskøst grunnrengjøringskonsentrat 
med frisk duft for manuell rengjøring av sterkt 
forurensede overflater i sanitære områder. Med 
gel-formel for bedre feste på loddrette overfla-
ter, som f.eks. i toalett og urinal.

Grunnrengjøring 10 %–100 % sur
pH-verdi: 1,5

6.295-787.0

6.295-788.0

CA 20 C Sanitært vedlikeholdsrengjørings-
middel
Materialskånsom og miljøvennlig sanitærvask. 
Ideell for den daglige bruken i sanitære områ-
der.

Vedlikeholdsrengjøring 1 %-8 % svakt sur
pH-verdi: 2,1

1 l 12 6.295-679.0

1 l 12 6.295-694.0

1 l 12 6.295-695.0

5 l 2 6.295-680.0

5 l 2 6.295-696.0

5 l 2 6.295-697.0

CA 20 R Sanitært vedlikeholdsrengjørings-
middel, bruksklart
Materialskånsom og miljøvennlig sanitærvask, i 
bruksklar løsning. Ideell for den daglige bruken i 
sanitære områder.

Vedlikeholdsrengjøring – svakt sur
pH-verdi: 2,1

0,5 l 12 6.295-685.0

0,5 l 12 6.295-706.0

0,5 l 12 6.295-707.0

CA 30 C Overflatevask
Universell overflatevask i konsentrert form for 
rengjøring av interiør og gulv. Tørker raskt og 
etterlater ingen striper.

Vedlikeholdsrengjøring 1 % nøytral
pH-verdi: 7,4

1 l 12 6.295-681.0

1 l 12 6.295-698.0

1 l 12 6.295-699.0

5 l 2 6.295-682.0

5 l 2 6.295-700.0

5 l 2 6.295-701.0

CA 30 R Overflatevask, bruksklart
Bruksklar overflatevask for manuell bruk.  
Tørker raskt og etterlater ingen striper.

Vedlikeholdsrengjøring – svakt alkalisk
pH-verdi: 8,6

0,5 l 12 6.295-686.0

0,5 l 12 6.295-708.0

0,5 l 12 6.295-709.0
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Rengjøringsmidler for manuell rengjøring

Produktbeskrivelse Anvendelse Preparat Dosering Egenskaper Fatstørrelse VE
Bestillingsnr. / 
stk. Pris

CA 40 R Glassvask, bruksklart
Bruksklart, hurtigtørkende glassvask som ikke 
etterlater striper og som også egner seg for 
kunststoffoverfl ater (f.eks. innredningsgjenstan-
der).

Vedlikeholdsrengjøring – nøytral
pH-verdi: 5,2

0,5 l 12 6.295-687.0

0,5 l 12 6.295-710.0

0,5 l 12 6.295-711.0

5 l 2 6.295-688.0

5 l 2 6.295-712.0

5 l 2 6.295-713.0

CA 50 C Gulvvask
Materialskånsom gulvvask for manuell rengjø-
ring av alle harde og fl eksible gulvarealer. 
Også egnet for høyglansoverfl ater og innred-
ningsgjenstander.

Vedlikeholdsrengjøring 1% nøytral
pH-verdi: 7,4

1 l 12 6.295-683.0

1 l 12 6.295-702.0

1 l 12 6.295-703.0

5 l 2 6.295-684.0

5 l 2 6.295-704.0

5 l 2 6.295-705.0

Doseringsmaskin DS 2 
Doseringsmaskin for tilsetning på rengjøringsfl å-
ten. Dosering mulig fra 0,3 til 25 %. 
Har en høy strømningsrate på 14 l/min. 
Med tilbakestrømningsventil ifølge DIN EN 1717. 
Sertifi sert ifølge DVGW (tysk forskrift til montering 
av gass og vann).

For påfylling av gulv-
vaskemaskiner og 
rengjøringsbeholdere 
samt blanding av 
preparater til HD-/
HDS-maskiner

1 6.394-653.0
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Lavtrykkssprøyter

EK 1, rengjøringsmiddelsprøyte

EK 1 Rengjøringsmiddelsprøyte

� Mobil og kompakt
�  For effektiv påføring av rengjøringsmiddel

� Bærbar
� Som forpåsprøyter

Tekniske data
Påfyllingsvolum l 10 5

Trykk bar 0,5–6 3

Påføringseffekt l/min 0,5–0,7 0,4–0,8

Egnet pH-verdi 1–13** 1–13

Slangelengde m 2,5 1,7

Vekt kg 4,7 1,8

Dimensjoner (H x B x D) mm 285 x 270 x 640 190 x 110 x 475

Bestillingsnummer 6.394-628.0 6.394-255.0

Pris 

Tilbehør til sprøyte
Teleskopsprøytelanse

For rengjøringsmiddelsprøyte EK 1
Uttrekkbar fra 860 mm til 1520 mm inkl. dyse

Bestillingsnummer 6.393-313.0

Pris 

** Ikke egnet for klorholdige produkter.

Rengjørings- og desinfeksjonsmidler virker bedre dersom de 
påføres med en lavtrykkssprøyte.

Kraftig virkning. Sparsomt 
forbruk.

 EK 1

� Egnet for påføring av rengjørings- og desinfeksjonsmiddel**.

� Inkludert ergonomisk håndpumpe for manuell trykkøkning.

� Med praktisk nivåindikator og 2,5 m spiralslange.

 Rengjøringsmiddelsprøyte

� Egnet for påføring av rengjørings- og desinfeksjonsmiddel**.

� Lett, mobil konstruksjon.

� Stabil beholder av kunststoff inkludert bærereim.
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Rengjøringsmidler for sprøytemaskiner og skumlanser

Rengjøringsmidler for sprøytemaskiner og skumlanser.

Produktbeskrivelse Anvendelse Preparat Dosering Egenskaper Fatstørrelse VE
Bestillingsnr. / 
stk. Pris

Desinfisering og skumrengjøring

Skumrengjøringsmiddel, nøytralt RM 57 ASF
Det skånsomme skumrengjøringsmiddelet for 
lett forurensning av olje, fett og eggehvite. Det 
stabile skumteppet øker rengjøringseffekten og 
er svært lett å skylle av.

Høytrykksvasker
Høytrykksvasker  
med skumdyse
Sprøytemaskiner
Manuelt

1-2 %

3-10 %
10 %
10 %

nøytral
pH-verdi: 6,7

NTA-free

20 l 1 6.295-178.0

200 l 1 6.295-179.0

Skumrengjøringsmiddel, alkalisk RM 58 ASF
Grundig fjerning av næringsmiddelrester samt de 
mest hardnakkede olje-, fett- og eggehvitehol-
dige forurensninger fra glasserte fliser, gulvfliser 
og konteinere. Skumteppet gjør lang kontakttid 
mulig og virker dermed intensivt på loddrette 
flater.

Sprøytemaskiner
Høytrykksvasker
Høytrykksvasker  
med skumdyse
Manuelt

4-6 %
1-2 %

4-10 %
10 %

alkalisk
pH-verdi: 13,1

NTA-free

20 l 1 6.295-100.0

200 l 1 6.295-413.0

Skumrengjøringsmiddel, surt RM 59 ASF
Fjerner problemløst sterke avleiringer og belegg, 
som kalk, rust, fett, eggehvite, kalsiumoksalat og 
melkestein fra glasserte fliser, gulvfliser og kon-
teinere. Intensiv rengjøringseffekt på alle overfla-
ter på grunn av det svært stabile skumteppet.

Høytrykksvasker
Høytrykksvasker  
med skumdyse
Sprøytemaskiner
Manuelt

1-2 %

3-10 %
6 %
10 %

sur
pH-verdi: 1,8

NTA-free

20 l 1 6.295-192.0

200 l 1 6.295-414.0

Fett- og eggehviteløsner RM 731 ASF
Fjerner selv de sterkeste forurensninger av fett, 
eggehvite, olje og sot fra gulv, arbeidsflater, 
maskiner osv. (særlig egnet for bedrifter som 
bearbeider matvarer). Skånsomt og enkelt å 
bruke. Vaskes av uten å etterlate rester.

Høytrykksvasker
Sprøytemaskiner
Manuelt

1-6 %
1-6 %
1-6 %

alkalisk
pH-verdi: 13,1

NTA-free

5 l 1 6.295-402.0

Desinfiseringsvask RM 732
Desinfiserende rengjøringsmiddel. Virker 
bakteriedrepende, soppdrepende og i noen 
tilfeller virusdrepende og har en svært god 
rengjøringseffekt.  
DVG-listet2)3).

Høytrykksvasker
Vedlikeholdsrengjøring
Sprøytemaskiner
Manuelt

1-3 %
1-3 %
1-3 %
1-3 %

svakt alkalisk
pH-verdi: 9,9

5 l 1 6.295-596.0

200 l 1 6.295-417.0

Desinfiseringsmiddel, skum, alkalisk RM 734
Skum desinfiseringsmiddel. Virker soppdre-
pende, virusdrepende, sporedrepende samt 
bakteriedrepende og løsner samtidig forurens-
ninger av fett, eggehvite, olje og sot. På grunn 
av det stabile skumteppet kan middelet også 
godt brukes på loddrette flater. DVG-listet2).

Høytrykksvasker  
med skumdyse
Sprøytemaskiner
Manuelt

2-5 %
2-5 %
2-5 %

alkalisk
pH-verdi: 13,7

NTA-free

20 l 1 6.295-282.0

Desinfeksjonsmiddel RM 735
Effektivt, nøytralt desinfeksjonsmiddel. Virker 
bakteriedrepende, soppdrepende og i noen 
tilfeller virusdrepende (f.eks. hepatitt B).  
VAH/DGHM- og DVG-listet2)3).

Høytrykksvasker
Sprøytemaskiner
Manuelt

0,75-2 %
0,75-2 %
0,75-2 %

nøytral
pH-verdi: 7,6

NTA-free

2,5 l 4 6.295-585.0

5 l 1 6.295-597.0

Røykharpiksfjerner RM 33 ASF, NTA-fritt
Et utrolig kraftig grunnrengjøringsmiddel i 
flytende form for fjerning av ekstreme 
forurensninger av olje, fett, tjære, sot og 
røkharpiks samt fastbrent sukkerbelegg. NTA-fri.

Høytrykksvasker
Sprøytemaskiner

1+3 4-8 %
10 %

alkalisk
pH-verdi: 13,5

NTA-free

20 l 1 6.295-560.0

200 l 1 6.295-561.0

2) Tatt opp i den 7. listen over desinfisering hos tysk veterinærmedisinsk selskap (DVG) for matvareområde fra juni 2011.  
3) Tatt opp i listen over desinfeksjonsmidler hos VAH den 01.04.2012 (mhp Verlag GmbH, Wiesbaden)
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Rengjøringsmidler for sprøytemaskiner og skumlanser

Produktbeskrivelse Anvendelse Preparat Dosering Egenskaper Fatstørrelse VE
Bestillingsnr. / 
stk. Pris

Desinfekt K1 RM 790
Desinfekt K 1 er en meget effektiv desinfek-
sjonskomponent basert på pereddiksyre for 
desinfi sering i landbruket. Høyeffektiv ved ek-
stremt kort innvirkningstid på 30 min. og lave 
konsentrasjoner (0,5 %).
DVG-listet4).

Høytrykksvasker med 
2K-dual-injektor

0,5 % svakt sur
pH-verdi: 2

NTA-free

18 l 1 6.295-503.0

Desinfekt K2 RM 791
Pufferadditiv for en effektiv desinfi sering med 
pereddiksyre. Brukes i kombinasjon med desin-
fekt K 1 for oppskumming av desinfi serings-
løsningen. DVG-listet4).

Høytrykksvasker med 
2K-dual-injektor

0,5 % alkalisk
pH-verdi: 13,4

NTA-free

Andre produkter

Doseringsmaskin DS 2 
Doseringsmaskin for tilsetning på rengjøringsfl å-
ten. Dosering mulig fra 0,3 til 25 %. 
Har en høy strømningsrate på 14 l/min. 
Med tilbakestrømningsventil ifølge DIN EN 1717. 
Sertifi sert ifølge DVGW (tysk forskrift til montering 
av gass og vann).

For påfylling av gulv-
vaskemaskiner og 
rengjøringsbeholdere 
samt blanding av pre-
parater til HD-/HDS-
maskiner

1 6.394-653.0

Fatkran
For dosert uttak av rengjøringsmidler fra fat.

1 6.412-438.0

Fatpumpe For dosert og sikkert 
uttak av rengjørings-
midler fra alle 200-liters 
fat.

1 6.291-108.0

Kanneventil 
For dosert uttak av rengjøringsmidler fra kanner.

10 l kanne 1 6.394-758.0

20 l kanne 1 6.394-759.0

4) Tatt opp i den 13. listen over desinfi sering hos tysk veterinærmedisinsk selskap (DVG) for dyrehold fra juni 2011. Tatt opp i IHO-listen (IHO: tysk industriforening for hygiene og 
overfl atebeskyttelse for industriell og institusjonell bruk) over desinfeksjonsmidler for dyrehold.
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