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Nieuwe Kärcher-velgenreiniger 

 

Zichtbaar effect, in hoekjes en kantjes 
  

Made – 29 maart 2019 – Velgen zo goed als nieuw, dát is wat je wilt na  

je autowasbeurt. Maar in werkelijkheid is het resultaat nogal 

teleurstellend. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals 

reinigingsmiddel dat ongelijkmatig aangebracht is of te snel wordt 

afgespoeld. De nieuwe Kärcher RM 667-velgenreiniger brengt daar 

verandering in. Deze nieuw ontwikkelde formule zorgt voor gelijkmatige 

verdeling van het middel en de kleurverandering geeft aan dat het 

product werkt. 

 

Zacht voor het oppervlak en flexibel in gebruik 

Onschuldig voor banden, lak en carrosserie, dankzij de 

materiaalvriendelijke samenstelling van het reinigingsmiddel. De 

velgenreiniger verwijdert vuil van alle aluminium, stalen en carbon 

velgen. Na sprayen, worden remstof, olieresten, zout, modder en ander 

typisch straatvuil verwijderd. Het kan dan met een hogedrukreiniger 

worden afgespoeld, zonder resten achter te laten.  

 

De nieuwe sproeikop zorgt voor gelijkmatige verdeling van het 

reinigingsmiddel, zelfs in de hoeken. Dankzij het brede spuitpatroon zijn 

er minder pompbewegingen nodig tijdens het aanbrengen. Op die manier 

is er maar een kleine hoeveelheid vereist waardoor de 0,5 l fles goed is 

voor zo'n 20 velgen. 

 

Kleurverandering toont het effect 

De reiniger wordt direct op de vuile droge velg gespoten waardoor 

oppervlakhechting optimaal is. Het effect is meteen zichtbaar door de 

kleurverandering van de reiniger na het aanbrengen: de vloeistof 

reageert op het vuil en verkleurt van dieprood naar paars wanneer het 

middel is ingewerkt. Zo weet u zeker wanneer het moment daar is om de 

velg schoon te spuiten voor een perfect resultaat. 

 

Contact: 

Kenneth Wagtmans 

Product & Marketing Specialist Retail 

Kärcher B.V. 

Brieltjenspolder 38 

4921 PJ Made 

 

T 076-7501771 

kenneth.wagtmans@nl.kaercher.com 
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De velgenreiniger RM 667 reageert op het vuil als het ermee in contact 

komt en verkleurt tijdens dit proces van rood naar paars wanneer het 

middel is ingewerkt. 

 

 

 

 

 

De reiniger in de 0,5 l fles is goed voor zo'n 20 velgen. 


