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Informace o produktu

Multi Clean 350
1. Popis produktu
Velmi výkonný kombinovaný stroj s protisobě rotujícími
válcovými kartáči pro intenzivní, důkladné a hloubkové
čištění:
Textilní podlahoviny pomocí produktů Fresh-Up 2v1 a
Carpetlife-prášek. Masíruje prášek do vlákna a za
pomoci speciálních bočních nádob na nečistoty jej po
čištění opět sbírá. Optimální čistící účinek.
Tvrdé podlahoviny (PVC, linoleum, kaučuk, dlažba a
kamenné podlahy) pomocí produktů Základní čistící
přípravek R, Aktivní čistící přípravek R280 nebo PUčistič. Povrch bude důkladně vyčištěn také v hlubokých
strukturách.
Venkovní povrchy (dřevo, WPC a kamenné terasy) lze
jednoduše intenzivně a efektivně vyčistit nebo odstranit
zašednutí pomocí produktů Intenzivní čistič pro dřevo,
WPC a kámen nebo Odstraňovač povlaku.
• Speciální odnímatelné boční nádoby na nečistoty pro
sbírání znečištěného prášku po čištění, umožňuje
čišění a následný sběr pouze jedním strojem.
• Ergonomicky tvarované držadlo pro snadnou obsluhu.
• Masivní transportní podvozek s velkými koly pro lehké převážení stroje a jeho
skladování.
• Rozdílné kartáče s optimální délkou a hustotou štětin pro ideální čistící výsledek a
nejlepší možné nasazení dle individuálních požadavků podlahoviny nebo objektu.
• Stroj je dodáván se sadou kartáčů dle výběru zákazníka.
2. Technická data
Typ:

Multi Clean 350

Hmotnost:

21,3 kg

Napětí:

230 V/50 Hz

Délka kabelu:

10,0 m

Celkový výkon:

600 W

Pracovní šířka:

350 mm

Skladování:

VA-sklad

Ochrana proti vodě:

IP X4

Hlučnost:

57,8 dB

Výkon - koberec:

až 100 m2/hod.

Otáčky kartáčů:

max. 480 ot/min.

Výkon - tvrdý povrch:

až 200 m2/hod.
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3. Příslušenství
•
•
•
•

Válcový kartáč bílý (měkký) – pro koberce s konstrukcí citlivou na mechanické zatížení
Válcový kartáč modrý (střední) – pro koberce s robustním vláknem
Válcový kartáč hnědý (tvrdý) – pro koberce s robustním vláknem a elastické podlahy
Válcový kartáč černý (extratvrdý) – pro venkovní čištění tvrdých podlah a dřeva

IP X4: Stroj je dle normy DIN 40050 a normy DIN EN 60529 testován proti stříkající vodě
ze všech stran (jako ochrana proti vniknutí vody stříkající ze všech směrů proti opláštění
stroje, za použití vodního množství 70 mililitrů za minutu, které po dobu 10 minut stříká
z pohybujícího se potrubí pod úhlem 180 stupňů). Stroj nepoužívejte ve stojaté vodě.
Maximální plošný výkon stroje a použití maximálního množství vody 4,2 litru/hodina.

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech,
pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením.
Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly,
podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše
záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není
možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem.
Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.
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