KALDTVANNSVASKERE
PW-C21

Maskinen kan være en 3 i 1 maskin
- bærbar, transporterbar og stasjonær

3i1
LØSNING

PW-C21 er med sitt
høye pumpetrykk og
den gode vannmengden,
den perfekte maskin for
vaktmestere, hoteller,
rengjøringsbyråer,
småindustri eller som
en meget god hjemme
maskin.
Maskinen leveres standard med
spylepistol som har enkel spylelanse
med multireg. dyse, 8 meter
høytrykkslange, kjem.injektor og
automatisk start/stopp system.
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Trykkmanometer
Solid bærehåndtak
Av/på bryter
Hurtigkobling for enkel montering
på veggstativ og transportvogn
Holder for el-kabel
Kraftig deksel rundt maskinen
Trykkreguleringsventil
Vaskemiddelslange
Utgang høytrykkslange
Vanninngang med filter
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1. MOBIL
PW-C21 er en liten, bærbar, kompakt
og effektiv en-faset kaldtvannsvasker.
Maskinen kan være en 3 i 1 maskin:
bærbar, transporterbar og stasjonær
ved kjøp av tilbehøret.
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PW-C21 SERIEN
PW-C21 er en liten, bærbar,
kompakt og effektiv en-faset
kaldtvannsvasker. Maskinen kan
være en 3 i 1 maskin: bærbar,
transporterbar og stasjonær
Maskinene leveres standard
med spylepistol som har enkel
spylelanse med multireg. dyse,
8 meter høytrykkslange, kjem.injektor
og automatisk start/stopp system.

PW-C21 I 1508 P M
Art.nr.: 146066

• Trykk (Bar): 150
• Vannmengde (ltr/time): 500
• Spenning (V-Amp): 1-230-10
• Absorbert strøm (kW): 2,5

PW-C21 I 1609 P M

Art.nr.: 146067
• Trykk (Bar): 160
• Vannmengde (ltr/time): 510
• Spenning (V-Amp): 1-230-16
• Absorbert strøm (kW): 2,9

PW-C21 I 1310 P M
Art.nr.: 146068

• Trykk (Bar): 130
• Vannmengde (ltr/time): 630
• Spenning (V-Amp): 1-230-16
• Absorbert strøm (kW): 2,9

EKSTRA TILBEHØR
PW-C21
2. STASJONÆR
Veggbrakett med slangetrommel som gjør at maskinen kan være
et stasjonæranlegg innerst i garasjen. Slangetrommelen rommer
inntil 20 meter h.t.slange. Med hurtigkoblingen så er det lett å koble
maskinen fra veggbraketten over til transportvognen eller bruke
maskinen som en bærbarmaskin. Leveres med tilkoplingsslange
til maskin. 15 meter h.t.slange må bestilles separat.
Art.nr. KTRI40418

3. TRILLBAR
Solid transportvogn med hurtigtilkobling som gjør det lett å gjøre
maskinen om fra å være bærbar til å være lett transporterbar.
Transportvognen er solid bygget med store gummierte transport hjul.
Transportvognen har braketter for oppbevaring av h.t.slange, el.kabel
og høytrykksutstyr.
Art.nr. KTRI40417

HØYTRYKKSLANGE
15 METER 1/4”
for bruk på slangetrommelen til veggbraketten
Art.nr. 158055

TURBODYSE PW-C21 I 1508 P M
Art.nr. LCPR40080
TURBODYSE PW-C21 I 1609 P M
Art.nr. LCPR40079
TURBODYSE PW-C21 I 1609 P M
Art.nr. LCPR40078

KOMPLETT
RENGJØRING

BILVASK

Vask av bilen utvendig. Spray på felgrens nøytral på felgene
og la den virke noen minutter. Spray deretter på bio avfetting
som skal fjerne salt og skitt. Spray på bio avfetting opp
til dørhåndtaket. La det virke i 3 minutter. Spyl av bilen
og felgene med høytrykksvaskeren, avfetting spyler du
ovenfra og ned. Bruk høytrykksvaskeren, skumsprayer eller
pumpekanne til å legge på bilshampo over hele bilen.
Husk at du skal alltid spyle nedenfra og opp. Hvorfor?
Begynner du øverst, vil vannet renne ned og minske effekten
av såpen. Skyll alltid godt med rent vann.

BILSHAMPO

Bilshampo m/voks er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel
for rengjøring av kjøretøy. Bilshampo har en meget god
vaskeeffekt og skåner miljøet. Produktet er svanemerket.
Art.nr: 149502

FELGRENS NØYTRAL

Felgrens nøytral er et svært effektivt rengjøringsmiddel for
rengjøring og vask av felger, og er utviklet spesielt for dette
formål. Fjerner bremsestøv og slitasjepartikler fra felger,
bremseskiver og bremseklosser.
Art.nr: 149074

BIO AVFETTING

Fjerner effektivt fett, olje, veisalt, asfaltflekker og sot.
Bio-avfetting er et effektivt rengjøringsmiddel i ferdig
bruksløsning for utvendig rengjøring av motorkjøretøyer.
Produktet er svanemerket.
Art.nr: 149073
Forhandler:

Foma Norge AS
Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
Telefax: 64 86 76 22
E-post: info@foma.no
Internett: www.ipcfoma.no

HUS- OG
TERRASSEVASK

Etter en vinter med luftforurensing
kan gå det gå hardt utover fargen
på huset og gjøre at fargen blir både
grumsete og ulik den opprinnelige.
Det som er enda viktigere å være klar
over er at det kan forårsake skader på
treverket om husvegg og fasade ikke
blir rengjort. Skitne vegger tiltrekker
seg fukt og gjør at grobunn for ulike
mikroorganismer blir bedre. I skitten
sitter det også soppsporer og blir de
sittende lenge nok kan det forårsake
råte. Med mer fuktig vær og økende
luftforurensing har vekstforhold for
sopp og alger blitt bedre. En årlig
husvask er med på å forebygge og gi
dårligere vekstvilkår. Slurver du med
rengjøringen kan flere unødvendige
problemer oppstå, og både beis og
maling kan få redusert levetid.

HUS- OG TERRASSEVASK

Effektivt vaskemiddel for hus
og terrasse. Fjerner effektivt
grønnalger, svartsopp og sur nedbør.
Art.nr: 149503

BÅTVASK

Når vi vasker båt, renner
rengjøringsmidlene ut i avløp eller
rett ut i naturen. Da er det viktig
at vaskemidlene ikke inneholder
miljøskadelige kjemikalier.
Svanemerket stiller også krav om
at midlene skal være konsentrerte,
slik at man slipper miljøbelastningen
ved å transportere store mengder
vann. Universalvask er et
effektivt vannbasert avfettingog rengjøringsmiddel. Fjerner
fettflekker, salt, skitt uten å matte
overflaten. Biologisk nedbrytbar
og helt fri for fosfater. Kan også
benyttes i saltvann til vanlig
rengjøring. Universalvask kan
benyttes på alle typer båter- ut og
innvendig, også malte og lakkerte
flater.

UNIVERSALVASK

All-Round vaskemiddel for hus,
hagemøbler, maskiner, bil, båt,
campingvogn m.m.
Produktet er svanemerket.
Art.nr:149501

