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Dweilen en opzuigen in één beweging met
de FC 5 van Kärcher

Revolutionaire dweiltechniek
Wilrijk, 16 november 2016 –

In heel wat gezinnen staat de

schoonmaak op het programma tijdens het weekend. Het reinigen van
de vloeren is één van de moeilijkste taken. Eerst stofzuigen, dan
schrobben, wachten tot de vloer droog is en ten slotte nog de dweil zelf
schoonmaken. Met de Floor Cleaner FC 5 gebeurt dit veel sneller,
omdat hij dweilt en achteraf meteen het vuile water opzuigt in de
vuilwatertank. Ongeacht of het gemorste koffie is, sporen van modder
of losse haren, alles wordt verwijderd in één enkele doorgang. Dat
wordt snel genieten van het weekend!

Unieke technologie
De bijzonderheid van de Floor Cleaner schuilt in beide snel draaiende
microvezelrollen die permanent bevochtigd worden met een oplossing
van schoonmaakmiddel. Ze maken het vuil los en nemen het op.
Gedaan met hard schrobben. Vuil en vocht worden continu door de
rollen opgenomen. In tegenstelling tot klassiek dweilen reinigt de FC 5
de vloer altijd met schone rollen en helder water. Nog een extra
voordeel: het opgezogen water wordt opgeslagen in een apart reservoir
dat eenvoudig leeggemaakt wordt na de schoonmaak.

Economisch en ecologisch
Dankzij zijn unieke werking zorgt de FC 5 niet alleen voor tijdwinst,
maar in vergelijking met de klassieke dweil ook voor waterbesparing.
Met één vol reservoir van 400 ml kan snel en makkelijk een oppervlakte
tot 60 m² schoongemaakt worden. Alle harde vloeren, zowel die in
steen als die in hout. Dit spaart het milieu én uw geduld, want deze
economische reiniging maakt dat vloeren drogen in minder dan twee
minuten. Andere etappe naar een ontspannen weekend: het handmatig
spoelen en uitwringen van de dweil behoort met de FC 5 ook tot het
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verleden. Het leegmaken van het reservoir gebeurt makkelijk en zonder
enig contact met het vuile water. Daarna volstaat het de Floor Cleaner
op zijn opslag- en reinigingsstation te plaatsen, het station te vullen met
schoon water en de functie voor automatisch spoelen te activeren.

Kärcher biedt schoonmaakproducten voor vloeren in steen, in gevernist
en geboend hout en ook een universele detergent voor de FC 5.
Bovendien zijn de microvezelrollen als toebehoren beschikbaar in twee
verschillende kleuren, bijvoorbeeld om een onderscheid te maken
tussen die voor de keuken en die voor de badkamer.

FC 5 (Premium)
Werkbreedte
Volume reservoir
schoon water

300 mm
400 ml

Lengte kabel

7m

Gewicht (gevuld)

5,0 kg

Reinigingsprestatie
per reservoir

60 m²

De FC 5 dweilt en zuigt het vuile water op in één beweging
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Twee rollen met vervangbare microvezel worden constant bevochtigd
door een schoonmaakmiddel uit het reservoir. De roterende rollen
maken het droge vuil los en nemen het op met het stof, kleine deeltjes
en kleine hoeveelheden vocht op de vloer. Het vuil wordt vervolgens
opgezogen bovenaan de rol en in het vuilwaterreservoir gevoerd.

Met de FC 5 kunnen vloeren worden schoongemaakt tot tegen de rand
van de meubels

