
Zničení bakterií ve Vaší hotelové sauně!

Úklidový tip

Profesionální paročistič DE 4002 čistí hygienicky 
kritické prostory bez chemických prostředků. 
Výkonem páry až 150ºC je DE 4002 ideální pro 
čištění podlah, obkladů, kuchyní, spa prostor, dřeva a 
polstrovaného nábytku. Systém dvou zásobníků
vody umožňuje krátkou dobu ohřevu a průběžný 
provoz, jelikož lze jednotku kdykoli doplnit. Garantuje 
proces čištění párou do hloubky vláken, který  
snižuje i množství zárodků. 
• Tlak páry 3.2 bar garantuje hloubkové čištění.
• Systém dvou zásobníků zkracuje dobu ohřevu na

minimum, snižuje tím spotřebu energie, jelikož se
ohřívá jen část kapacity vody. 

• Vodu lze kdykoli doplnit během procesu čištění,
nedochází k časovým ztrátám jeho zchlazením
nebo ohřevem.

• VAPOHYDRO: nastavení vlhkosti od
páry až po horký paprsek vody. 

• Velká kapacita 2,4 litru.
• Plně izolovaný, nerezový hliníkový parní kotel.
• Ergonomická rukojeť a pevná konstrukce z plastu

umožňují snadnou přepravu a ochranu proti
nárazu. 

• Odvápnění: Kontrolka ukáže nutnost odvápnění.

Principielně je sauna postavená z neopracovaného 
dřeva. Z důvodu jeho speciálního použití je dřevo velmi 
suché. Proto může používání velkého množství vody 
vést k trhlinám. 

Čištění párou je řešení pro udržení Vaší sauny v čistotě. 
Tato metoda je hygienická a pečlivější než ostatní
metody čištění. Horká pára zničí mnoho bakterií a 
zárodků. Pára z vláken rozpustí nečistoty. Proto nejsou 
zapotřebí chemické prostředky.

Wellnes a spa prostory v hotelu mají poskytnout hostům blahodárný pocit, nabídnout jim uvolnění. Čistota je 
nedílnou součástí tohoto prostoru, a chybějící hygiena může mít negativní vliv na dobré jméno hotelu. Během 
pobytu v sauně ztratí tělo až půl litru potu. Proto je sauna i atraktivním místem pro výskyt bakterií a zárodků. 

Pro ošetření materiálu citlivého na vlhkost jako je dřevo 
v sauně jsou malá množství páry dostačující. Pro tyto 
účely lze řízení páry nastavit na „málo páry“. Aby byl 
povrch chráněn před pojmutím příliš velkého množství
vlhkosti, můžete použít složenou utěrku z dvojí tkaniny.

Jestliže používáte paročistič poprvé, měli byste povrch 
vyčistit pečlivě a do hloubky a předem řádně odstranit 
zbytky čisticích prostředků. K odstranění ulpívající vrstvy 
nečistot na utěrce paročističe je nutné ho nejprve vyprat.
Utěrky na paročističi mají dvojí funkci: Za prvé chrání
dřevo před vlhkostí, za druhé odstraňují nečistoty. Proto 
je nutné potahy při silném znečištění vyměnit.

Vaše výhody:

• Čištění bez chemických prostředků
• Nejlepší možná hygiena: zničí většinu virů, bakterií,

plísní a jiných zárodků

Rádi Vám poradíme:

KÄRCHER CENTRUM CHEMIESTAR
K Dolíkám 717/8a
503 11 Hradec Králové

tel.: +420 495 263 615
email: info@karcher-centrum-chemiestar.cz
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