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Schoonmaaktip:
de auto grondig reinigen na de winter
Een job voor de hogedrukreiniger
Wilrijk, 22 april 2016 – Vocht, koude lucht, nat stof en vooral strooizout
op de wegen – de winter is een zwaar seizoen voor auto’s. Deze
agressieve mix versnelt immers de vorming van roest op tal van plaatsen.
Daarom is het belangrijk om bij de lenteschoonmaak zeker niet te
vergeten een grondige reiniging van uw wagen op uw takenlijstje te
zetten.

Een hogedrukreiniger vervult deze taak snel en grondig. De reiniging
gebeurt met een vlakstaal op een afstand van circa 30 cm van het
oppervlak. U reinigt ook best de onderkant en de wielkassen om
hardnekkig vuil uit alle hoeken te verwijderen. Het gebruik van een
reinigingsmiddel maakt het makkelijker om het vuil op te lossen, dat
daarna enkel nog moet worden afgespoeld met een krachtige
waterstraal.

Kärcher, de specialist op vlak van hogedrukreinigers, raadt aan de auto
van onder naar boven te wassen. Hierdoor is beter te zien welke zones
nog gereinigd moeten worden. Als u de auto wil wassen met een
reinigingsborstel, spoelt u best de auto eerst volledig af om te voorkomen
dat zand, steentjes en ander vuil het lakwerk beschadigt.

Aanbevolen product: de hogedrukreinigers van de nieuwe serie Full
Control

van

Kärcher,

uitgerust

met

een

LED-scherm

op

het

hogedrukpistool. Het geeft het drukniveau aan dat werd geselecteerd aan
de hand van pictogrammen. Zo ziet u meteen of de gekozen instelling de
juiste is voor de uit te voeren reiniging. De waterdruk kan continu worden
aangepast door een eenvoudig draai aan de lans.
Voorbeeld: K 5 Full Control
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Geef vuil geen kans: een minutieuze reiniging en onderhoud zorgen
ervoor dat de wagen zijn waarde behoudt en dragen zo bij tot meer
veiligheid.

Zacht voor de carrosserie: op de hogedrukpistolen van de nieuwe Full
Control apparaten van Kärcher toont een LED-scherm onmiddellijk welk
drukniveau werd geselecteerd.

