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Catálogo de Detergentes
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10 razões para utilizar os 
detergentes da Kärcher

1. Seriedade e comprometimento com 
a legislação
Todos os detergentes comercializados pela Kärcher 
estão devidamente registrados ou notificados na 
ANVISA.  

2. Responsabilidade com o meio am-
biente, pessoas e máquinas
A Kärcher evita rigorosamente o uso desnecessário 
de solventes, metais pesados e outros componentes 
agressivos ao meio ambiente e às pessoas, garan-
tindo a melhor proteção aos usuários, meio ambien-
te e equipamentos.

3. Controle de qualidade de alto pa-
drão
Os produtos da Kärcher passam por um rígido con-
trole de qualidade, assegurando que apenas os pro-
dutos da mais alta qualidade cheguem aos nossos 
clientes.

4. Desenvolvimento para a mais alta 
demanda
Os detergentes da Kärcher são desenvolvidos para 
atender às condições mais extremas e difíceis de 
limpeza. Desta forma, a Kärcher consegue garantir 
que seus produtos sempre atendam às necessida-
des de limpeza de seus clientes – desde uma limpe-
za profissional a uma limpeza residencial.

5. Constante busca por melhorias
A Kärcher dispõe de um time de desenvolvimento 
que está sempre em busca de aprimorar seus pro-
dutos além de trazer inovações e novas soluções 
ao mercado.

6. Produtos super concentrados
Grande parte dos detergentes da Kärcher são de 
alta concentração. Desta forma os custos com o 
produto na diluição de uso são muito baixos renden-
do economia. Além disso, os produtos concentrados 
reduzem custos com logística, armazenamento e re-
duzem também o descarte de embalagens.

7. Fórmulas econômicas de alta efici-
ência
Os detergentes da Kärcher utilizam matérias primas 
de alta qualidade. Isso assegura excelente perfor-
mance de limpeza, mesmo com o uso de doses 
reduzidas dos produtos.

8. Excelente poder de limpeza e uma 
fragrância agradável
Além do excelente desempenho de limpeza, muitos 
dos detergentes da Kärcher possuem ainda fragrâncias 
que promovem uma atmosfera limpa e agradável.

9. Nossos detergentes são 100% com-
patíveis com nossos equipamentos
Os detergentes da Kärcher são totalmente compa-
tíveis com nossos equipamentos. Se respeitadas as 
instruções de uso, podem ser utilizados sem causar 
quaisquer problemas às nossas máquinas. 

10. Solução de limpeza completa
A Kärcher fornece não apenas máquinas e detergen-
tes, mas sim soluções de limpeza. Adquirir todos estes 
produtos de uma mesma empresa é a garantia de um 
atendimento de alto padrão e uma solução customiza-
da para sua necessidade de limpeza.

Se uma boa razão é o suficiente para se fazer uma escolha, então 10 boas razões asseguram nada menos 
do que a certeza de se fazer a melhor escolha.

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.
A empresa reserva-se o direito de realizar modificações sem o aviso prévio.
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Produtos para cuidados com sua casa
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Linha Institucional
Soluções para limpezas profissionais

Linha Automotiva
Detergentes para limpeza de todos os tipos de veículos

Linha Piso
Produtos para tratamentos, limpeza e proteção de pisos em geral

Linha Industrial
Produtos de alto desempenho para limpezas profissionais e industriais

Linha Alimentícia
Soluções completas para indústrias alimentícias

Catálogo de Detergentes
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Propriedades

Embalagens
 

Código

Produto líquido
Neutro 
pH: 8
500ml / 500ml (caixa c/ 24 
pçs) / 2l / 5l / 20l / 50l
9.381-010.0 / 9.381-009.0 / 
9.381-190.0 / 9.381-001.0 / 
9.381-003.0 / 9.381-006.0
 

Produto líquido
Neutro
pH: 8
500ml / 5l / 20l / 50l

9.381-177.0 / 9.381-079.0 / 
9.381-080.0 / 9.381-081.0

Produto líquido
Neutro
pH: 7
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-125.0 / 9.381-126.0 / 
9.381-127.0 - 9.381-128.0

Dados Técnicos

Detergente super concentrado 
com excelente poder desen-
graxante para limpeza geral. 
Ideal para ser utilizado com as 
lavadoras de alta pressão da 
Kärcher. 

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pressão 
ou manualmente. Utilizado na 
limpeza de variadas sujeiras 
em pisos, paredes, banheiros, 
superfícies metálicas pintadas, 
vidros, etc. Ideal para limpeza 
de automóveis, garagens, pi-
sos com óleo, box de banhei-
ros entre outros. 

Diluição: 1/200.

Produto para limpeza de vidros 
e espelhos. 

Aplicação: Produto para apli-
cação manual. Indicado para 
limpeza e manutenção de vidros 
e espelhos de residências, veícu-
los, estabelecimentos comerciais 
e indústrias, deixando brilho e um 
aroma suave. 

Diluição: 1/10 e pronto uso 
para frascos de 500ml.

Detergente neutro para uso 
geral. 

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pres-
são ou manualmente. Indicado 
para a limpeza de todos os ti-
pos de superfícies. Ideal para 
aplicação em pisos, paredes, 
mesas, utensílios domésticos, 
talheres, louças e todos os 
metais inoxidáveis. 

Diluição: 1/50.

Deter Jet Gel Glass Cleaner RM 500 Kärcher Neutro RM 40

Linha
Higiene Geral
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Propriedades

Embalagens
 

Código

Produto líquido
Levemente ácido
pH: 5
1l

6.294-842.0

Produto em pó
Levemente alcalino
pH: 9 (1% de solução) 
800g  / 1kg

6.290-175.0 / 9.381-171.0

Produto líquido
Neutro
pH: 8
125ml
 
6.290-852.0

Dados Técnicos

Produto para proteção de ma-
deiras. 

Aplicação: Produto para apli-
cação por spray. Produto na-
notecnológico para proteção 
de todos os tipos de madeiras. 
Forma uma camada proteto-
ra impermeabilizante inibindo 
efeitos do tempo e da água. É 
recomendada a aplicação com 
o aplicador spray da Kärcher. 

Diluição: Pronto uso.

Detergente em pó para limpeza 
de carpetes e estofamentos. 

Aplicação: Uso em conjunto 
com limpadoras à extração 
da Kärcher. Indicado para a 
limpeza de todos os tipos de 
carpetes, bancos de automó-
veis, sofás e quaisquer outros 
estofamentos. 

Diluição: 10g de produto por 
litro de água. 

O uso contínuo do RM 760 
dá 1 ano de garantia estendi-
da para o tanque das limpa-
doras à extração da Kärcher.

Produto para a inibição de 
espuma nos aspiradores DS 
5500/5600. 

Aplicação: Produto para uso 
junto ao aspirador DS 5500/ 
DS 5600. Indicado para a ini-
bição e remoção de espuma 
acumulada no tanque dos 
aspiradores com filtro de água 
da Kärcher. 

Diluição: Uma tampa do pro-
duto (2ml) para um tanque de 
água do equipamento. 

O uso contínuo do Foam Stop 
dá 1 ano de garantia estendida 
para o tanque do DS 5500.

Wood Care RM 760 Foam Stop

Linha
Higiene Geral
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Linha
Institucional

Propriedades

Embalagens
 

Código

Dados Técnicos
Produto líquido
Neutro
pH: 7,5
5l / 20l / 50l

9.381-021.0 / 9.381-022.0 /
9.381-023.0

Produto perfumado para lim-
peza geral. 

Aplicação: Produto para apli-
cação manual. Indicado para 
limpeza de todos os tipos de 
superfícies laváveis, mantendo 
um aroma fl oral prolongado e 
duradouro.

Diluição: Pronto uso.

Limpador Perfumado 
RM 10 Floral

Produto líquido
Alcalino
pH: 12
5l / 20l / 50l

9.381-169.0 / 9.381-188.0 /
9.381-189.0

Detergente multiuso.  

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pressão 
ou manualmente. Detergente 
com alto poder desengorduran-
te utilizado nas limpezas gerais 
como porcelanatos, pisos, aço 
inox, paredes, fogões, coifas 
e interior de veículos. Indicado 
também para a remoção de 
ceras, resíduos de adesivos e 
limpeza pesada.

Diluição: 1/100.

Universal Cleaner
RM 1001

Produto líquido
Neutro
pH: 7,5
5l / 20l / 50l

9.381-033.0 / 9.381-034.0 / 
9.381-035.0

Produto perfumado para lim-
peza geral. 

Aplicação: Produto para apli-
cação manual. Indicado para 
limpeza de todos os tipos de 
superfícies laváveis, mantendo 
um aroma lavanda prolongado 
e duradouro. 

Diluição: Pronto uso.

Limpador Perfumado 
RM 10 Lavanda
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Linha
Institucional

Propriedades

Embalagens
 

Código

Dados Técnicos
Produto líquido
Neutro
pH: 7,5
5l / 20l / 50l

9.381-029.0 / 9.381-030.0 /
9.381-031.0

Produto perfumado para lim-
peza geral. 

Aplicação: Produto para apli-
cação manual. Indicado para 
limpeza de todos os tipos de 
superfícies laváveis, mantendo 
um aroma tutti frutti prolongado 
e duradouro. 

Diluição: Pronto uso.

Limpador Perfumado 
RM 10 Tutti Frutti

Produto líquido
Neutro
pH: 7
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-129.0 / 9.381-130.0 /
9.381-131.0 / 9.381-132.0

Detergente neutro super con-
centrado para uso geral. 

Aplicação:  Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pressão 
ou manualmente. Detergente 
neutro super concentrado indi-
cado para a limpeza de todos 
os tipos de superfícies. Ideal 
para utilização em cozinhas 
industriais, talheres, louças e 
inox. 

Diluição: 1/200.

Kärcher Neutro Super

Produto líquido
Neutro
pH: 7,5
5l / 20l / 50l

9.381-025.0 / 9.381-026.0 /
9.381-027.0

Produto perfumado para lim-
peza geral. 

Aplicação: Produto para apli-
cação manual. Indicado para 
limpeza de todos os tipos de 
superfícies laváveis, mantendo 
um aroma talco prolongado e 
duradouro. 

Diluição: Pronto uso.

Limpador Perfumado 
RM 10 Talco
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Linha Piso

Propriedades

Embalagens
 

Código

Produto líquido
Alcalino
pH: 12
5l / 20l / 50l /
200l / 1000l
9.381-061.0 / 9.381-062.0 /
9.381-063.0 / 9.381-064.0 /
9.381-170.0

Produto líquido
Neutro
pH: 8,5
5l / 20l / 50l

9.381-102.0 / 9.381-103.0 /
9.381-104.0

Dados Técnicos

Detergente concentrado para lim-
peza de pisos em geral.   
Aplicação: Uso em conjunto com 
lavadoras e secadoras de piso ou 
manualmente. Detergente de baixa 
espumação indicado para limpezas 
em todos os tipos de pisos. Espe-
cialmente desenvolvido para uso em 
conjunto com as lavadoras e secado-
ras de piso da Kärcher.

Diluição: 
Limpeza de manutenção: até 1/500. 
Limpeza geral: 1/100.
O uso contínuo do Floor Care RM 755 
dá 1 ano de garantia estendida para o 
tanque das lavadoras e secadoras de 
piso da Kärcher.

Cera acrílica líquida.   

Aplicação: Produto para apli-
cação manual. Cera de alto 
brilho indicada para quaisquer 
tipos de pisos laváveis. Após 
aplicação, aguardar secagem 
e caso necessário, aplicar 
nova camada. 

Diluição: Pronto uso.

Floor Care RM 755 Kärcher Brilho RM 741
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Linha Piso

Propriedades

Embalagens
 

Código

Produto líquido
Ácido
pH: 2
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-147.0 / 9.381-148.0 /
9.381-149.0 / 9.381-150.0

Produto líquido
Alcalino
pH: 13
5l / 20l / 50l

9.381-151.0 / 9.381-152.0 / 
9.381-153.0

Dados Técnicos

Detergente ácido para limpeza 
e renovação de pisos. 

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pressão 
ou manualmente. Detergente 
ácido indicado para limpeza e 
renovação de pisos em geral, 
azulejos e rejuntes. Também 
indicado para a limpeza pós 
obra. Contra indicado para 
aplicação em superfícies 
metálicas, mármores e gra-
nitos. 

Diluição: 1/10.

Removedor para ceras acrí-
licas.   

Aplicação: Produto para apli-
cação manual. Utilizado na 
remoção de ceras acrílicas, 
bases seladoras e na limpeza 
de pisos com sujeiras de difícil 
remoção. 

Diluição: 1/10.

Master piso RM 807 Removedor RM 732
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Linha Automotiva

Propriedades

Embalagens
 

Código

Dados Técnicos
Produto líquido
Neutro
pH: 8,5
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-110.0 / 9.381-111.0 /
9.381-112.0 / 9.381-113.0

Shampoo concentrado para la-
vagem de carros, motos e outros 
veículos. 

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pressão 
ou manualmente. Shampoo su-
per concentrado indicado para 
uso em todos os tipos de latarias 
de veículo, tais como carros, mo-
tos, bicicletas, caminhões, veícu-
los agrícolas, assim como para 
a limpeza de qualquer superfície 
metálica pintada. Ideal para lava 
rápidos ou limpeza profi ssional 
de veículos. 

Diluição: 1/100.

Kärcher Car Plus

Produto líquido
Neutro
pH: 8,5
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-114.0 / 9.381-115.0 / 
9.381-116.0 / 9.381-117.0

Shampoo automotivo para 
lavagem de carros, motos e 
outros veículos.

Aplicação:  Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pressão 
ou manualmente. Shampoo in-
dicado para uso em todos os 
tipos de latarias de veículo, tais 
como carros, motos, bicicletas 
ou para a limpeza de qualquer 
superfície metálica pintada. 
Ideal para uso doméstico e 
semi-profi ssional. 

Diluição: 1/20.

Kärcher Car RM 565
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Linha Automotiva

Propriedades

Embalagens
 

Código

Produto líquido
Neutro
pH: 8,5
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-106.0 / 9.381-107.0 /
9.381-108.0 / 9.381-109.0

Produto líquido
Neutro
pH: 7
500ml c/ aplicador / 500ml s/ 
aplicador / 5l / 20l / 50l / 200l
9.381-183.0 / 9.381-184.0 /
9.381-139.0 / 9.381-140.0 / 
9.381-141.0 / 9.381-142.0

Produto líquido
Alcalino
pH: 12,5
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-098.0 / 9.381-099.0 /
9.381-100.0 / 9.381-101.0

Dados Técnicos

Pneu pretinho da Kärcher. 

Aplicação: Produto para apli-
cação manual. Indicado para 
dar brilho em pneus, borrachas 
pretas, pára-choques, forra-
ções de pisos e frisos laterais 
dos veículos. Deixa um brilho 
intenso e duradouro.

Diluição: Pronto uso.

Desengraxante concentrado 
automotivo. 

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pres-
são ou manualmente. Indicado 
para remoção de sujeiras arrai-
gadas tais como resíduos de 
óleos, graxas e betuminosos 
de qualquer tipo de superfície. 
Indicado para a limpeza de 
oficinas, chassis e motores de 
veículos. 

Diluição: 1/40.

Kärcher Pneu Super 
Brilho RM 800 Kar Truck Clean Jet 40

Shampoo super concentrado 
para lavagem de carros, motos e 
outros veículos. 

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pressão 
ou manualmente. Shampoo su-
per concentrado indicado para 
uso em todos os tipos de latarias 
de veículo, tais como carros, mo-
tos, bicicletas, caminhões, veícu-
los agrícolas assim como para a 
limpeza de qualquer superfície 
metálica pintada. Ideal para lava 
rápidos ou limpeza profissional 
de veículos. 

Diluição: 1/200.

Kärcher Car Special
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Produto líquido
Alcalino
pH: 12
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-065.0 / 9.381-066.0 / 
9.381-067.0 / 9.381-068.0

Desengordurante alcalino de 
alta espumação.

Aplicação: Uso em conjun-
to com canhão de espuma. 
Indicado para desengordurar 
pisos, paredes e mesas em 
indústrias alimentícias. A for-
mação de espuma aumenta a 
área e tempo de ação do pro-
duto. Atua como desinfetante 
para locais sanitários. 

Diluição: 1/100.

Foam Cleaner Clorado

Linha Alimentícia

Propriedades

Embalagens
 

Código

Dados Técnicos
Produto líquido
Alcalino
pH: 13
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-045.0 / 9.381-046.0 / 
9.381-047.0 / 9.381-048.0

Detergente alcalino. 

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pressão 
ou manualmente. Produto com 
alta efi ciência indicado para a 
remoção de óleos e gorduras 
contidos em ordenhadeiras, 
caminhões tanques, tubula-
ções de PVC e inox e garrafas. 
Atua como desinfetante para 
locais sanitários. 

Diluição: 1/100.

Dairy Farm Clorado

Produto líquido
Alcalino
pH: 13
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-049.0 / 9.381-050.0 /
9.381-051.0 / 9.381-052.0

Detergente alcalino. 

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pres-
são ou manualmente. Indi-
cado para a limpeza geral de 
tanques, evaporadores, con-
centradores, pasteurizadores, 
centrífugas, sistemas UHT e 
engradados plásticos. 

Diluição: 1/100.

Dairy Farm RM 66
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Linha Alimentícia

Propriedades

Embalagens
 

Código

Produto líquido
Alcalino
pH: 12
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-069.0 / 9.381-070.0 / 
9.381-071.0 / 9.381-072.0

Produto líquido
Ácido
pH: 2,5
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-133.0 / 9.381-134.0 / 
9.381-135.0 / 9.381-136.0

Dados Técnicos

Desengordurante alcalino.

Aplicação:  Uso em conjun-
to com canhão de espuma. 
Indicado para desengordurar 
pisos, paredes e mesas em 
industrias alimentícias. A for-
mação de espuma aumenta a 
área de ação do produto. 

Diluição: 1/100.

Detergente ácido desincrustante. 

Venda restrita a uso profis-
sional.

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pres-
são ou manualmente. Indicado 
para a remoção de acúmulos 
de sais de cálcio e magnésio 
provenientes do leite e da água 
de tanques de expansão, pas-
teurizadores, evaporadores e 
sistemas UHT das indústrias 
alimentícias.

Diluição: 1/100.

Foam Cleaner RM 58

Produto líquido
Alcalino
pH: 13
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-053.0 / 9.381-054.0 /
9.381-055.0/ 9.381-056.0

Desengraxante alcalino para 
limpeza por imersão.

Aplicação:  Indicado para 
a limpeza e desengraxe por 
imersão de equipamentos e 
peças da indústria alimentícia. 
Ideal para a remoção de resí-
duos e material carbonizado. 

Diluição: 1/100.

Desengraxante RM 64 Laticínio RM 63
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Linha Alimentícia

Propriedades

Embalagens
 

Código

Produto líquido
Ácido
pH: 2,5
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-090.0 / 9.381-091.0 /
9.381-092.0 / 9.381-093.0

Dados Técnicos

Detergente ácido antiferruginoso.

Venda restrita a uso profis-
sional.

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pressão 
ou manualmente. Detergente 
antiferruginoso utilizado no pro-
cesso de limpeza de ganchos 
e carretilhas auxiliando a pre-
venção da oxidação de metais.

Diluição: 1/5.

Iron Protect RM 65
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Linha Industrial

Propriedades

Embalagens
 

Código

Produto líquido
Alcalino
pH: 12
5l / 20l / 50l /
200l / 1000l
9.381-057.0 / 9.381-058.0 / 
9.381-059.0 / 9.381-060.0 / 
9.381-176.0

Produto líquido
Ácido
pH: 2
5l / 20l / 50l

9.381-118.0 / 9.381-119.0 /
9.381-120.0

Produto em pó
Neutro
pH: 8 (1% de solução)
20kg

6.295-164.0

Dados Técnicos

Detergente decapante ácido.

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pres-
são ou manualmente. Indicado 
para a remoção e decapação 
de incrustrações de cimento, 
areias e massas de acaba-
mentos em pisos e equipa-
mentos como betoneiras, 
caminhões, ferramentas e pe-
neiras. Produto excelente para 
a limpeza pós obra nos mais 
diversos tipos de construções.
Diluição: 1/5.

Pó separador de óleos. 
Aplicação: Uso em conjunto 
com a recicladora de água 
industrial HDR 777. Agente 
separador para águas conta-
minadas com óleos minerais 
provenientes de processos 
industriais ou da lavagem de 
veículos e peças.
Sem diluição.

Kärcher Concretech 
RM 806 RM 846

Desengraxante concentrado 
biodegradável de alta perfor-
mance. 
Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pressão 
ou manualmente. Detergente 
desengraxante concentrado de 
alta performance. Além de não 
possuir componentes à base 
de petróleo em sua formulação, 
é um produto biodegradável. 
Utilizado na limpeza pesada 
de graxas e óleos presentes 
em chassis de veículos, rodas, 
motores, pisos, carrocerias e 
equipamentos industriais. 
Diluição: 1/100.

Desengraxante RET 
RM 31

Desengraxante RET 
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Propriedades

Embalagens
 

Código

Produto líquido
Levemente alcalino
pH: 9
5l / 20l / 50l /
200l / 1000l
9.398-138.0 / 9.398-139.0 / 
9.398-140.0 / 9.398-141.0 / 
9.398-142.0

Produto líquido
Ácido
pH: 2
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-037.0 / 9.381-038.0 / 
9.381-039.0 / 9.381-040.0

Produto líquido
Ácido
pH: 2
5l / 20l / 50l / 200l

9.381-143.0 / 9.381-144.0 / 
9.381-145.0 / 9.381-146.0

Dados Técnicos

Detergente base solvente.

Aplicação: Produto para 
aplicação por pulverização 
ou manualmente. Indicado na 
limpeza pesada e desengraxe 
de máquinas industriais, pe-
ças, veículos e motores com 
alto teor de sujeira de óleos e 
graxas. 

Diluição: 1/2.

Detergente desincrustante 
ácido. 

Venda restrita a uso profis-
sional. 

Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pres-
são ou manualmente. Indica-
do para limpar e desincrustar 
sujeiras em superfícies de 
alumínio, rodas, motores, baú 
de caminhões, máquinas e 
equipamentos agrícolas.

Diluição: 1/40.

Detergente concentrado de-
sincrustante ácido. 
Venda restrita a uso profis-
sional.
Aplicação: Uso em conjunto 
com lavadoras de alta pressão 
ou manualmente.Desincrus-
tante ácido indicado para a 
remoção de todas as man-
chas e sujeiras sem agredir a 
superfície. Não deixa resíduos. 
Indicado para diversos tipos de 
pedras, pisos, inox, porcelana-
to e etc. Não recomendada 
a aplicação em mármores, 
cerâmicas vitrificadas e gra-
nitos. 
Diluição: 1/100.

RM 18
Baú Truck Clean 

Jet 40 Limpa Pedras Plus

Linha Industrial
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Propriedades

Embalagens
 

Código

Produto líquido
Neutro
Solvente
5l / 20l / 50l / 200l

9.398-058.0 / 9.398-041.0 / 
9.398-021.0 / 9.398-012.0

Produto em pó
Alcalino
pH: 12 (1% de solução) 
18kg

8.905-722.0

Líquido
Neutro
pH: 7
10l

6.295-303.0

Dados Técnicos

Solvente dielétrico.

Aplicação:  Produto para 
aplicação por pulverização 
ou manualmente. Indicado na 
limpeza e desengraxe de mo-
tores, painéis elétricos e outros 
componentes eletrônicos. Pro-
duto de secagem rápida que 
não deixa umidade residual, 
protegendo e promovendo a 
limpeza de componentes elé-
tricos.

Diluição: Pronto uso.

Detergente desengraxante em 
pó para utilização em conjunto 
com as lavadoras automáticas 
de peças da Kärcher. 

Aplicação: Uso com lavado-
ras de automáticas de peças. 
Detergente indicado para a 
remoção de graxas, óleos e 
resíduos de combustão de pe-
ças industriais e automotivas. 
Possui em sua composição 
agentes inibidores de espuma 
e ferrugem. 

Diluição: 52g de produto 
por litro de água.

Descalcifi cante líquido para la-
vadoras  de alta pressão com 
água quente. 

Aplicação: Indicado para uso 
junto às lavadoras modelo 
HDS. Agente contra a calcifi -
cação para lavadoras de alta 
pressão com água quente. 
Além da atuação como agente 
redutor de dureza, o RM 110 
possui também ação anti cor-
rosiva.

Kärcher Dielétrico CUDA Super Clean
Descalcificante

RM 110

Linha Industrial
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Propriedades

Embalagens
 

Código

-

1 peça

9.302-283.0

-

1 peça

9.302-283.0

Dados Técnicos

Acessório para diluição auto-
mática de detergentes.

Aplicação: Indicado para uso 
em conjunto com detergentes 
concentrados. Possibilita a 
diluição automática dos de-
tergentes, em diversas propo-
ções, possibilitando a aplica-
ção direta do produto.

Acessório para aspersão por 
spray de produtos químicos. 

Aplicação: Acessório para a 
aplicação de detergentes e 
outros produtos na forma de 
spray. Reservatório de 1L e 
bico ajustável. Especialmente 
indicado para uso em conjunto 
com o Wood Care.

Diluidor de 
Detergentes Aplicador Spray

Acessórios
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Todos os agentes de limpeza Kärcher es-
tão regularizados pela ANVISA.
A venda e utilização de produtos não regu-
larizados pela ANVISA é crime.

Para consultar fichas de segurança, emer-
gência ou outras informações técnicas 
sobre os detergentes da Kärcher, consulte 
nosso site: 
www.karcher.com.br

Av. Prof. Benedicto Montenegro, 419
Betel - Paulínia - SP
CEP 13140-000 - Cx. Postal 34
Site: www.karcher.com.br
Blog: www.karcherblog.com.br/
Twitter: @karcher_brasil
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