
stoomreiniger metextractie kw-C45
Met extractie en vacuüm

Ideaal voor de automotive!

Waaromstoomreinigen
Stoomreinigers produceren stoom onder hoge druk (4 tot 10 bar).

De grote hi�e van de waterdamp zorgt er voor dat vuil, olie en vet zeer makkelijk loskomt van het te reinigen oppervlak.

De stoom zorgt er als het ware voor dat de vervuiling ‘schrikt’ en loslaat. Tevens desinfecteert de droge, hete condens en doodt alle bacteriën.

Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen: met behulp van verschillende hulpstukken voor elke ondergrond.

Reinigen met stoom, ook wel vapor-cleaning genoemd, is een milieuvriendelijke en snelle manier van grondig schoonmaken.

Veel minder arbeidsintensief dan de ouderwetse schrobmethode.

Minder milieubelastend doordat het gebruik van chemische reinigingsmiddelen veelal overbodig is.

Dit maakt de KW-C45 niet alleen milieuvriendelijk, maar ook kostenbesparend!

Waar voor te gebruiken?

Alle gladde ondergronden zoals sanitair, spiegels, ramen en tegelwanden worden glanzend schoon met stoom.

Ook het streeploos reinigen van RVS (Inox) oppervlakten behoort tot de mogelijkheid.

Hete waterdamp verwijdert eenvoudig vet, vuil en reinigt tapijten, kleden, stoel, trap- en autobekleding, plafonds, sanitair en nog zo veel
meer.
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Merk en model : TCE C45

Behuizing : RVS

Voltage : 230 -240

Maximaal vermogen : 3400 watt

Lengte stroomkabel : 7 Meter

Display : Digitaal

Zuigvermogen : 1400 watt

Vuilwaterbak inhoud : 10 liter

Filter : Ja

Vermogen boiler : 3400 watt

Opwarmtĳd 7 Minuten : 10 bar

Hitte : 185 ⁰ C

Voortank boiler : 5 Liter

Inhoud RVS boiler : 3,5 Liter

Stoomopbrengst per min. : 130-145 g/min

Inhoud extra tank : 5 Liter

Lengte slang : 4,5 Meter

Slangbediening : Ja

Gewicht : 38 Kilo

Afmetingen : L x B x H : 74 x 51 x 104 c

Garantie boiler : 2 Jaar / 8 jaar


