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Rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere

Rengjøringsmidler for høytrykksvask.

Raskere og bedre rengjøring med lavt energiforbruk, lav skittenvannbelastning på grunn av mineralrester: Mange fordeler  
taler for rengjørings- og pleiemidlene fra Kärcher – egnet for industri, handelsbedrifter og i forbindelse med næringsmidler.

Produktbeskrivelse Anvendelse
Prepa-
rat Dosering Egenskaper

Fat-
størrelse VE

Bestillings-
nr. / stk. Pris

Rengjøring og pleie av personbiler og nyttekjøretøy

Olje- og fettløser Extra RM 31 ASF
Høykonsentrert grunnrengjøringsmiddel for 
høytrykksrengjøring. Rengjør de sterkeste 
forurensninger av olje, fett, tjære, sot og 
røkharts høyst effektivt ved alle temperaturer. 

Høytrykksvasker
Sprøytemaskiner

1+3 1,5–10 %
1,5–10 %

alkalisk
pH-verdi: 13

NTA-free

2,5 l 4 6.295-584.0

10 l 1 6.295-068.0

20 l 1 6.295-069.0

200 l 1 6.295-422.0

1000 l 1 6.295-072.0

Olje- og fettløser Extra RM 31 ASF 
eco!efficiency
Høykonsentrert grunnrengjøringsmiddel for 
høytrykksrengjøring. Fjerner de sterkeste 
forurensninger av olje, fett, tjære, sot og 
røkharts høyst effektivt ved alle temperaturer. 
eco!efficiency-formelen gjør produktet ekstra 
drøyt i bruk, rengjøringseffektivt og miljøvennlig.

Høytrykksvasker (80 °C)
Høytrykksvasker (60 °C)
Sprøytemaskiner

1+3
1+3

0,75–4 %
1–5 %
1,5–10 %

alkalisk
pH-verdi: 13,5

NTA-free

2,5 l 6.295-646.0

10 l 6.295-647.0

20 l 6.295-648.0

200 l 6.295-649.0

Aktivvask, alkalisk, RM 81 ASF
Rengjøringsaktivt og skånsomt rengjørings-
konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke 
forurensninger av olje, fett og mineraler.  
Egnet for vask av kjøretøy, 
presenningsrengjøring og motorvask.

Høytrykksvasker
Sprøytemaskiner

1+3 1–5 %
5–25 %

alkalisk
pH-verdi: 12,6

10 l 1 6.295-124.0

20 l 1 6.295-125.0

200 l 1 6.295-444.0

Aktivvask, alkalisk, RM 81 ASF 
eco!efficiency
Rengjøringsaktivt og skånsomt rengjørings-
konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke 
forurensninger av olje, fett og mineraler.  
Egnet for vask av kjøretøy, 
presenningsrengjøring og motorvask. 
eco!efficiency-formelen gjør produktet ekstra 
drøyt i bruk, rengjøringseffektivt og miljøvennlig.

Høytrykksvasker (80 °C)
Høytrykksvasker (60 °C)
Sprøytemaskiner

1+3
1+3

0,75–4 %
1–5 %
5–20 %

alkalisk
pH-verdi: 12,3

NTA-free

2,5 l 6.295-642.0

10 l 6.295-643.0

20 l 6.295-644.0

200 l 6.295-645.0

1) VDA-konform klasse A  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) 
4) Tatt opp i den 13. listen over desinfisering hos tysk veterinærmedisinsk selskap (DVG) for dyrehold fra juni 2011. Tatt opp i IHO-listen (IHO: tysk industriforening for hygiene og 
overflatebeskyttelse for industriell og institusjonell bruk) over desinfeksjonsmidler for dyrehold.
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Rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere

Produktbeskrivelse Anvendelse
Prepa-
rat Dosering Egenskaper

Fat-
størrelse VE

Bestillings-
nr. / stk. Pris

Aktivvask, alkalisk, RM 81 ASF, NTA-fritt
Rengjøringsaktivt og skånsomt rengjøringskon-
sentrat for høytrykksrengjøring av sterke foru-
rensninger av olje, fett og mineraler. Egnet for 
vask av kjøretøy, presenningsrengjøring og 
motorvask. NTA-fri.

Høytrykksvasker
Sprøytemaskiner

1+3 1–5 %
5–25 %

alkalisk
pH-verdi: 12,3

NTA-free

2,5 l 4 6.295-555.0

10 l 1 6.295-556.0

20 l 1 6.295-557.0

200 l 1 6.295-558.0

1000 l 1 6.295-559.0

Voksfjerner RM 36
Avvoksingsmiddel, løsner beskyttende voksbe-
legg og fettrester fra lakkerte flater på en skån-
som måte. Ideell for bruk sammen med en 
høytrykksvasker.

Høytrykksvasker 1–5 %
pH-verdi:

NTA-free

20 l 1 6.295-423.0

200 l 1 6.295-149.0

Intensiv felgvask RM 800 ASF
Høyeffektivt konsentrert vaskemiddel for felger. 
Det selvrensende skummet støtter skånsom 
fjerning av alle vanlige forurensninger på felger, 
f.eks. bremsestøv, dekkslitasje, veisaltavleirin-
ger, kalkflekker og saltrester. 
 

Sprøytemaskiner
Selvvaskplasser
Kjøretøy-vaskeanlegg

10 %
10 %
10 %

sur
pH-verdi: 0,3

NTA-free

20 l 1 6.295-441.0

200 l 1 6.295-452.0

Felgvask, alkalisk RM 801
Spesialvask for alle belagte lettmetall- og stål-
felger (unntatt ubelagte, høyglanspolerte spesi-
alfelger). Fjerner skånsomt og intensivt de mest 
fastsittende felgforurensninger, som veistøv, 
innbrent bremsestøv, dekkslitasje og veisaltav-
leiringer. Angriper ikke betonggulv og hjulskjer-
mer.

Sprøytemaskiner
Selvvaskplasser
Kjøretøy-vaskeanlegg 1+9 til 

1+4

10 %
10–20 %
10–20 %

alkalisk
pH-verdi: 13,5

NTA-free

20 l 1 6.295-323.0

200 l 1 6.295-401.0

Forvask RM 803 ASF
Rengjøringseffektivt og skånsomt forvaskmiddel 
for rengjøring med høytrykk. Løser opp og 
fjerner problemløst olje- og fettavleiringer samt 
insektrester raskere. 
 

Høytrykksvasker
Kjøretøy-vaskeanlegg
Selvvaskplasser
Sprøytemaskiner

1+2
1+2
1+2

0,5–2 %
0,5–2 %
0,5–2 %
2 %

alkalisk
pH-verdi: 13,2

10 l 1 6.295-040.0

20 l 1 6.295-435.0

200 l 1 6.294-978.0

Forvask RM 803 ASF, NTA-fritt
Rengjøringseffektivt og skånsomt forvaskmiddel 
for rengjøring med høytrykk. Løser opp og 
fjerner problemløst olje- og fettavleiringer samt 
insektrester raskere. NTA-fri. 
 

Høytrykksvasker
Kjøretøy-vaskeanlegg
Selvvaskplasser
Sprøytemaskiner

1+2
1+2
1+2

0,5–2 %
0,5–2 %
0,5–2 %
2 %

alkalisk
pH-verdi: 13

NTA-free

10 l 1 6.295-547.0

20 l 1 6.295-548.0

200 l 1 6.295-549.0

Sjampopulver RM 22 ASF
Kraftig sjampopulver for sterke forurensninger 
av olje, fett og mineraler.  
Ideell for motorvask og bilvask.

Høytrykksvasker
Sprøytemaskiner

1+9 0,5–2 %
5 %

alkalisk
pH-verdi: 12,9

20 kg 1 6.295-254.0

20 kg 1 6.295-537.0

Varmvoks RM 41
Konserverings- og lakkpleiemiddel med høy 
andel av naturlig carnaubavoks.  
Etterlater overflaten i høyglans.

Høytrykksvasker
Manuelt

1+3 1–2 %
1–2 %

svakt sur
pH-verdi: 4,5

NTA-free

10 l 1 6.295-153.0

20 l 1 6.295-154.0

Sprayvoks RM 821
Den flytende sprayvoksen til konservering og 
glanspleie for hele kjøretøyet. Påvirkes ikke av 
vannkvaliteten og gir en flekkfri finish uten blå-
setørking. VDA-konform.1) 

 

Høytrykksvasker
Selvvaskplasser

1+9 1–2 %
1–2 %

svakt sur
pH-verdi: 4

NTA-free

20 l 1 6.295-431.0

200 l 1 6.295-084.0

6.287-057.0

1) VDA-konform klasse A  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) 
4) Tatt opp i den 13. listen over desinfisering hos tysk veterinærmedisinsk selskap (DVG) for dyrehold fra juni 2011. Tatt opp i IHO-listen (IHO: tysk industriforening for hygiene og 
overflatebeskyttelse for industriell og institusjonell bruk) over desinfeksjonsmidler for dyrehold.
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Rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere

Produktbeskrivelse Anvendelse
Prepa-
rat Dosering Egenskaper

Fat-
størrelse VE

Bestillings-
nr. / stk. Pris

Rengjøring og pleie i forbindelse med næringsmidler

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 
eggehviteholdige 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 konteinere. Intensiv 
rengjøringseffekt på alle overflater 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 soppdrepende, virusdrepende, 
sporedrepende samt bakteriedrepende  
og løsner samtidig forurensninger 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- 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

Olje- og fettløser Extra RM 31 ASF 
eco!efficiency
Høykonsentrert grunnrengjøringsmiddel  
for høytrykksrengjøring. Fjerner de sterkeste 
forurensninger av olje, fett, tjære, sot og røk-
harts høyst effektivt ved alle temperaturer. 
eco!efficiency-formelen gjør produktet ekstra 
drøyt i bruk, rengjøringseffektivt og miljøvennlig.

Høytrykksvasker (80 °C)
Høytrykksvasker (60 °C)
Sprøytemaskiner

1+3
1 3

0,75–4 %
1–5 %
1,5–10 %

alkalisk
pH-verdi: 13,5

NTA-free

2,5 l 6.295-646.0

10 l 6.295-647.0

20 l 6.295-648.0

200 l 6.295-649.0

1) VDA-konform klasse A  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) 
4) Tatt opp i den 13. listen over desinfisering hos tysk veterinærmedisinsk selskap (DVG) for dyrehold fra juni 2011. Tatt opp i IHO-listen (IHO: tysk industriforening for hygiene og 
overflatebeskyttelse for industriell og institusjonell bruk) over desinfeksjonsmidler for dyrehold.
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Rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere

Produktbeskrivelse Anvendelse
Prepa-
rat Dosering Egenskaper

Fat-
størrelse VE

Bestillings-
nr. / stk. Pris

Olje- og fettløser Extra RM 31 ASF
Høykonsentrert grunnrengjøringsmiddel for 
høytrykksrengjøring. Rengjør de sterkeste foru-
rensninger av olje, fett, tjære, sot og røkharts 
høyst effektivt ved alle temperaturer.

Høytrykksvasker
Sprøytemaskiner

1+3 1,5–10 %
1,5–10 %

alkalisk
pH-verdi: 13

NTA-free

2,5 l 4 6.295-584.0

10 l 1 6.295-068.0

20 l 1 6.295-069.0

200 l 1 6.295-422.0

1000 l 1 6.295-072.0

Aktivvask, alkalisk, RM 81 ASF, NTA-fritt
Rengjøringsaktivt og skånsomt rengjørings-
konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke 
forurensninger av olje, fett og mineraler.  
Egnet for vask av kjøretøy, presennings-
rengjøring og motorvask. NTA-fri.

Høytrykksvasker
Sprøytemaskiner

1+3 1–5 %
5–25 %

alkalisk
pH-verdi: 12,3

NTA-free

2,5 l 4 6.295-555.0

10 l 1 6.295-556.0

20 l 1 6.295-557.0

200 l 1 6.295-558.0

1000 l 1 6.295-559.0

Intensivt grunnrengjøringsmiddel  
RM 750 ASF
Det kraftige grunnrengjøringsmiddelet fjerner 
grundig de mest hardnakkede forurensninger 
av olje, fett, sot, blod og eggehvite. Lavtskum-
mende. Særlig godt egnet for maskinell gulv-
vask samt for behandling med overflaterengjø-
rere.

Høytrykksvasker
Gulvoppskuringsmaski-
ner – grunnrengjøring
Stripping
Manuelt

1+3 1–5 %

1–20 %
10–50 %
5–50 %

alkalisk
pH-verdi: 13,9

10 l 1 6.295-185.0

200 l 1 6.295-186.0

Intensivt grunnrengjøringsmiddel  
RM 750 ASF, NTA-fritt
Det kraftige grunnrengjøringsmiddelet fjerner 
grundig de mest hardnakkede forurensninger 
av olje, fett, sot, blod og eggehvite. Lavtskum-
mende. Særlig godt egnet for maskinell gulv-
vask samt for behandling med overflate-
rengjørere. NTA-fri.

Høytrykksvasker
Gulvoppskuringsmaski-
ner – grunnrengjøring
Stripping
Manuelt

1+3 1–5 %

1–20 %
10–50 %
5–50 %

alkalisk
pH-verdi: 13,7

NTA-free

10 l 1 6.295-539.0

200 l 1 6.295-540.0

Røykharpiksfjerner RM 33 ASF, NTA-fritt
Et utrolig kraftig grunnrengjøringsmiddel i fly-
tende form for fjerning av ekstreme forurensnin-
ger 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

Rengjøring og desinfisering i landbruket

Skumrengjøringsmiddel,  
alkalisk RM 91 AGRI
Skumrengjøringsmiddelet har fremragende 
fettløsende egenskaper og fjerner organisk 
materiale, som møkk og smuss uten problemer.  
Ideell for rengjøring av dyrefjøs for fjærkre, svin 
og storfe samt i melkebås.

Høytrykksvasker 3–5 % alkalisk
pH-verdi: 13,5

NTA-free

10 l 6.295-654.0

20 l 6.295-655.0

Bløtgjøringsmiddel, alkalisk RM 92 AGRI
Bløtgjøringsmiddel løser inntørket  
møkk og senker dermed rengjøringstiden og 
vannforbruket. Korrosjonsinhibitorer skåner 
fjøsinnretningen.  
Ideell for dyrefjøs og melkebåser.

Høytrykksvasker 1–3 % alkalisk
pH-verdi: 14

NTA-free

10 l 6.295-656.0

20 l 6.295-657.0

Overflaterengjøring, surt RM 93 AGRI
Surt overflaterengjøringsmiddel for melkebåser, 
melkerom og dyrefjøs. Fjerner de mest hardnak-
kede belegg som kalk, mineraler og rust. Kor-
rosjonsinhibitorer skåner fjøsinnretningen.

Høytrykksvasker 1–3 % sur
pH-verdi: 1,4

NTA-free

10 l 6.295-658.0

20 l 6.295-659.0

Desinfekt K1 RM 790
Desinfekt K 1 er en meget effektiv desinfek-
sjonskomponent basert på pereddiksyre for 
desinfisering 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 % sur, svakt sur
pH-verdi: 2

NTA-free

18 l 1 6.295-503.0

1) VDA-konform klasse A  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) 
4) Tatt opp i den 13. listen over desinfisering hos tysk veterinærmedisinsk selskap (DVG) for dyrehold fra juni 2011. Tatt opp i IHO-listen (IHO: tysk industriforening for hygiene og 
overflatebeskyttelse for industriell og institusjonell bruk) over desinfeksjonsmidler for dyrehold.
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Rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere

Produktbeskrivelse Anvendelse
Prepa-
rat Dosering Egenskaper

Fat-
størrelse VE

Bestillings-
nr. / stk. Pris

Desinfekt K2 RM 791
Pufferadditiv for en effektiv desinfisering  
med pereddiksyre. Brukes i kombinasjon  
med desinfekt K 1 for oppskumming av 
desinfiseringsløsningen.  
DVG-listet4).

Høytrykksvasker med 
2K-dual-injektor

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

NTA-free

18 l 1 6.295-501.0

Fasaderengjøring

Aktivvask, nøytral, RM 55 ASF
Universelt konsentrat for høytrykksvaskere  
for bruk ved forurensning av fett, olje og  
utslipp. Skånsom mot overflaten. Fremragende 
egnet for fasaderengjøring og til rengjøring av 
ømfintlige overflater.

Høytrykksvasker
Sprøytemaskiner
Manuelt 1+49

0,5–8 %
10 %
2 %

svakt alkalisk
pH-verdi: 10

NTA-free

2,5 l 4 6.295-579.0

10 l 1 6.295-090.0

20 l 1 6.295-411.0

200 l 1 6.295-412.0

1000 l 1 6.295-093.0

Strålemiddel, fin
Granulatstørrelse 0,2–0,8 mm ideelt egnet for 
rengjøring av murstein, takstein, sandstein, 
terrazzo, stål, hardtre eller betong.

Høytrykksvasker med 
strålesystem og -pistol

Mengdere-
gulering 
innstilles 
etter behov

25 kg 1 6.295-564.0

25 kg 1 6.295-565.0

Fasaderengjøring, Gel RM 43
Kraftig fasaderengjøringsmiddel med 
geleformel. Fjerner forurensninger fra  
sot, olje, fett og miljøet. Egnet for fasader  
av stein, murstein, råpuss, kunststoff, tre  
og glass.

Høytrykksvasker
Sprøytemaskiner

6 %
6–8 %

alkalisk
pH-verdi: 13,8

NTA-free

20 l 1 6.295-447.0

200 l 1 6.294-976.0

Delerengjøring og fosfatering

Avfettingsspray, flytende RM 39 ASF
Lavtskummende rengjørings- og avfettings-
middel som skaper en midlertidig rust-
beskyttende hinne på alle deler. Skånsom  
mot materialet. Fjerner effektivt olje, fett og 
sotflekker fra metalldeler.

Høytrykksvasker
Delevasker

2–5 %
1–5 %

svakt alkalisk
pH-verdi: 10,5

NTA-free

20 l 1 6.295-165.0

200 l 1 6.295-424.0

Fosfateringsmiddel, pulver RM 47 ASF
Avfetting og fosfatering i en arbeidsgang.  
Danner en midlertidig rustbeskyttende hinne og 
gir godt feste for lakk. Etter bruk fremkommer 
et grågult jernfosfatlag. Meget drøy i bruk.

Høytrykksvasker 1+9 0,5–1 % svakt sur
pH-verdi: 3,1

NTA-free

20 kg 1 6.295-163.0

Fosfatmiddel, flytende RM 48 ASF
Avfetting og fosfatering i en arbeidsgang.  
Danner en midlertidig rustbeskyttende hinne  
og gir godt feste for lakk. Etter bruk fremkom-
mer et grågult jernfosfatlag.

Høytrykksvasker 0,5–1 % sur, svakt sur
pH-verdi: 2

NTA-free

20 l 1 6.295-219.0

200 l 1 6.295-410.0

1) VDA-konform klasse A  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) 
4) Tatt opp i den 13. listen over desinfisering hos tysk veterinærmedisinsk selskap (DVG) for dyrehold fra juni 2011. Tatt opp i IHO-listen (IHO: tysk industriforening for  
hygiene og overflatebeskyttelse for industriell og institusjonell bruk) over desinfeksjonsmidler for dyrehold.
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Produktbeskrivelse Anvendelse
Prepa-
rat Dosering Egenskaper

Fat-
størrelse VE

Bestillings-
nr. / stk. Pris

Vedlikehold og pleie av høytrykksvaskere

Avkalkingsmiddel med hydroklor 
RM 101 ASF
For rask avkalking basert på hydroklorsyre. 
Fjerner raskt fastsittende avleiringer av kalk og 
rengjøringsmiddel og sørger for langtidsvir-
kende rustbeskyttelse. Spesielt godt egnet til 
varmespiraler i høytrykksvaskere.

Avkalking av varmespira-
len

10 % sur
pH-verdi: 0

NTA-free

5 l 1 6.295-398.0

Systempleie RM 110 ASF
Forkalkingsbeskyttelse for varmtvannsvaskere. 
I tillegg til en enda bedre beskyttelse mot kalk-
avleiringer i varmespiralsystemet (opptil 150 °C) 
tilbyr det nye systemet en integrert rustbeskyt-
telse for alle vannførende deler i høytrykksvas-
keren.

Varmtvannsvasker 6 ml / °dH 
og m³

nøytral
pH-verdi: 7

NTA-free

1 l 6 6.295-312.0

10 l 1 6.295-303.0

20 l 1 6.295-488.0

200 l 1 6.295-305.0

Systempleie Advance 1 RM 110 ASF
Forkalkingsbeskyttelse for varmtvannsvaskere 
med integrert rustbeskyttelse spesielt for bruk 
i nye HDS-maskiner med tilpasset systempleie. 
I tillegg til en enda bedre beskyttelse mot kalk-
avleiringer i varmespiralsystemer (opptil 150 °C) 
tilbyr den nye formelen for systempleie Advance 
1 RM 110 ASF en integrert rustbeskyttelse for 
alle vannførende deler.

Varmtvannsvasker 6 ml / °dH 
og m³

nøytral
pH-verdi: 7

NTA-free

1 l 6 6.295-625.0

Systempleie Advance 2 – pumpepleie + 
svartvannsbeskyttelse – RM 111 ASF
Maksimal maskinbeskyttelse for varmtvanns-
vaskere med tilpasset systempleie. Systempleie 
Advance 2 gir følgende beskyttelsesfunksjon for 
maskinen din: 
– Beskyttelse mot kalkavleiringer i varme-
spiralen (opptil 150°C) 
– Pumpepleie-additiver for kontinuerlig smøring 
og pleie av høytrykkspumpen – Beskyttelse 
mot svartvann (rustdannelse 
i varmespiralen ved svært bløtt vann). 
 Rustbeskyttelse for alle vannførende deler.

Varmtvannsvasker 6 ml / °dH 
og m³

alkalisk
pH-verdi: 12,3

NTA-free

1 l 6 6.295-629.0

Spesialprodukter

Doseringsmaskin DS 2 
Doseringsmaskin for tilsetning på rengjørings-
fl åten. Dosering mulig fra 0,3 til 25 %. Har en 
høy strømningsrate på 14 l/min. Med tilbake-
strømningsventil ifølge DIN EN 1717. 
Sertifi sert ifølge DVGW (tysk forskrift til monte-
ring av gass og vann).

For påfylling av gulvvas-
kemaskiner og rengjø-
ringsbeholdere samt 
blanding av preparater til 
HD-/HDS-maskiner

1 6.394-653.0

1) VDA-konform klasse A  2) Tatt opp i den 7. listen over desinfi sering 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)
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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Vanngjenvinning

Vanngjenvinning – miljøvennlig og økonomisk.

Ofte krever loven at skittenvann som oppstår i bilvaskeanlegg og ved kommersiell høytrykksvask, skal gjenvinnes eller 
regenereres. Med gjenvinningssystemene fra Kärcher oppfyller du ikke bare de lovfestede bestemmelsene og forskriftene 
uten problemer, men reduserer samtidig forbruket og kostnadene for rentvann og rengjøringsmiddel vesentlig. Dette betyr 
en innsparing på opptil 85 % av rentvann og rengjøringsmidler.
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Kärcher tilbyr en løsning for vanngjenvinning som alltid er 
 avstemt for bruk med høytrykksvaskere. Til dette kombineres 
de modulære standardkomponentene til individuelle systemer, 
som garanterer at pålagte grenseverdier og innsparings-
potensialet overholdes.

For fjerning av svevestoffer brukes det nye fi latwistfi lteret 
som Kärcher har utviklet. For fjerning av olje brukes alt 
etter oljebelastning metoder som er velkjente gjennom 
lang erfaring, som aktivt kullfi lter eller felling/fl okkulering.

Vanngjenvinning
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Vanngjenvinningsanlegg

WRH 1200 Classic

Bruk vann med høytrykk igjen 
og igjen.

Det kjemifrie vanngjenvinningssystemet WRH 1200 Classic er 
den ideelle løsningen for generering av oljeholdig vaskevann 
med et oljeinnhold på mellom 5 og 30 mg/l, slik det oppstår i 
en blandingsdrift med over-, motor- og understellsvask med 
høytrykksvaskere.

1 2 1

2

 Kjemifri løsning

� Lave driftskostnader.

� Direkte forsyning av høytrykksvaskeren.

 Modulært konsept

� Skreddersydde løsninger alt etter beliggenhet og kundeønske.

� Mindre plassbehov.

WRH 1200 Classic

� For middels oljeinnhold: 5–30 mg/l
� Innsparing av rentvann opptil 85 %
� Gjennomstrømning opptil 1200 l/t

Tekniske data
Produksjon av gjenvinningsvann l/time 1200

Spenning V 230

Frekvens Hz 50

Vekt kg 110

Dimensjoner (H x B x D) mm 1000 x 480 x 1600

Bestillingsnr.  1.217111.0

Pris  
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Vanngjenvinningsanlegg

HDR 777

Høyeste ytelse for høytrykk 
og høy oljebelastning.

På alle områder hvor det oppstår større belastning på grunn av olje 
i en vaskeprosess med høytrykksvasker, er det velkjente systemet 
HDR 777 den riktige løsningen. Kärcher HDR 777 genererer 
vaskevann med oljeinnhold på 30–100 mg/l på en slik måte, at det 
kan gjenbrukes for vaskeprosesser, eller, ved tilsetning av spesielle 
fl okkulasjonsmidler, kan ledes ned i kanalisasjonen.

1 2 1

2

 Kjemisk fl okkulering

� Effektiv fjerning av olje og smusspartikler.

 Automatisk fl okkuleringsmiddeldosering

� Enkel betjening og sikker overholdelse av grenseverdier for kullvannstoffer.

HDR 777 HDR 777VA

� For høyt oljeinnhold: 30–100 mg/l
� Innsparing av rentvann opptil 85 %
� Gjennomstrømningseffekt opptil 800 l/t

� For høyt oljeinnhold: 30–100 mg/l
� Innsparing av rentvann opptil 85 %
� Gjennomstrømningseffekt opptil 800 l/t

Tekniske data
Produksjon av gjenvinningsvann l/time 600 / 800 600 / 800

Spenning V 230 230

Frekvens Hz 50 50

Vekt kg 485 485

Dimensjoner (H x B x D) mm 1300 x 630 x 1400 1300 x 630 x 1400

Bestillingsnr.  1.208100.0 1.208102.0

Pris  
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Vanngjenvinningsanlegg

WRP 1000 Classic

Innovasjonen i oljefri 
vanngjenvinning.

WRP 1000 er konspiert for generering av oljefritt avløpsvann 
fra manuell bilvask. Systemet kan forsyne høytrykksvaskere 
med et vannbehov på opptil 1000 l/time i kontinuerlig drift med 
gjenvinningsvann.

1 2 1

2

 Innovativt fi lterkonsept

� Effektiv eliminering av partikler > 5 µm.

� Mindre plassbehov.

 Returskyllbart fi lter

� Lange fi lterbrukstider og lave driftskostnader.

� Fremragende forhold mellom pris og ytelse.

WRP 1000 Classic

� For oljefritt avløpsvann: < 5 mg/l
� Innsparing av rentvann opptil 85 %
� Gjennomstrømning opptil 1000 l/t

Tekniske data
Produksjon av gjenvinningsvann l/time 1000

Spenning  –

Frekvens  –

Vekt kg 45

Dimensjoner (H x B x D) mm 660 x 450 x 1100

Bestillingsnr.  1.217108.0

Pris  
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Behandlingskjemikalier for vannresirkulering.

For sikring av en kontinuerlig drift av anlegget uten forstyrrelser og et godt genereringsresultat tilbyr Kärcher de egnede 
behandlingskjemikaliene. Produktene har vist seg å være utmerket egnet gjennom mange års bruk og er optimert for de  
ulike anleggene og brukstypene.

Produktbeskrivelse Anvendelse
Prepa
rat Dosering Egenskaper

Fat
størrelse VE

Bestillings
nr. / stk. Pris

Vannresirkulering

Separeringsmiddel, pulver RM 846
Separeringsmiddel for behandling av 
mineraloljebelastet vaskevann. Det  
danner seg store og stabile flak, som  
er lette å filtrere bort.

Vanngjenvinningsanlegg 0,10 % svakt alkalisk
pH-verdi: 8,7

NTA-free

20 kg 1 6.295-164.0

Flokkuleringshjelp RM 847
For effektiv generering og behandling av 
belastet vann fra over- og understellsvask  
av kjøretøyer. Danner store flak som enkelt  
kan filtreres bort.

Vanngjenvinningsanlegg 1+9 0,07 % nøytral
pH-verdi: 5,3

NTA-free

1 l 2 6.291-297.0

Bakteriehemmer W RM 851
Flytende desinfiseringsmiddel som hemmer 
lukt. Bakterieveksthemmende. For dosering  
i vaskevann - resirkulasjonssystemer.

Vanngjenvinningsanlegg 0,002 % svakt sur
pH-verdi: 3

NTA-free

20 l 1 6.295-450.0

Aktiv klor RM 852
Desinfiseringsmiddel som hemmer lukt. 
Bakterievekst hemmende. For dosering  
i vaskevann - resirkulasjonssystemene. 
Forhindrer ny bakterievekst i det behandlede 
drikkevannet.

Vanngjenvinningsanlegg
Drikkevannsbehandlings-
anlegg

0,002 %

0,0003 %

alkalisk
pH-verdi: 13,1

NTA-free

20 l 1 6.295-451.0

Hardhetsstabilisator RM 5000
Forhindrer kalkdannelse på membraner  
for drikkevannsbehandling og fungerer  
som dispergeringsmiddel.

Drikkevannsbehandlings-
anlegg

Tilsvarende råvanns-
sammensetning

svakt sur
pH-verdi: 4,5

NTA-free

1 l 1 6.295-229.0

23 kg 1 6.290-991.0

Flokkuleringsmiddel RM 5001
Kraftig og effektivt produkt for rengjøring  
av svevestoffholdig råvann ved behandling  
av drikkevann.

Drikkevannsbehandlings-
anlegg

Tilsvarende råvanns-
sammensetning

sur
pH-verdi: 0

NTA-free

10 l 1 6.295-168.0

Vanngjenvinning

Va
nn

g
je

nv
in

ni
ng

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 




