
ÅNGTVÄTTAR
Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet

*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt 
dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och 
Enterococcus hirae. 



I denna guide hittar du flera olika slags användningsområden för ångtvätten.

Men först av allt: hur kan ånga ha en sådan rengöringseffekt?

Konventionella rengöringsmetoder rengör oftast bara på ytan. Het ånga däremot tränger ner mellan 
smutsen och ytan och får med även de mest envisa smutspartiklarna. 
Vatten i form av ånga är en ekonomisk rengöringsmetod: endast en liter vanligt kranvatten producerar 1 700 liter ånga.

HyGieNisKT ReNT Med ÅNGA - 
HelT UTAN ReNGöRiNGsMedel

*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt 
dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och 
Enterococcus hirae. 

*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae. 



1. du kan rengöra laminerade golv (ej oljade eller vaxade) med en 

ångtvätt. Använd två stycken dukar (fyra lager) så att en begränsad 

mängd ånga når underlaget. Reducerar ångmängden till minimum  

om du har en ångtvätt där det är möjligt att justera ångmängden.

2. Arbeta snabbt över golvet och undgå att stanna för länge på ett och 

samma ställe. Försäkra dig om att det inte kommer för stor mängd vat-

ten på golvet. den kvarvarande fukten torkar snabbt utan ränder.

1. För en snabb våttorkning kan du använda golvmunstycket  

tillsammans med en frottéduk för golv. För en nogrannare rengöring kan 

du använda en mikrofiberduk för golv (finns som extra tillbehör) som 

spänns fast på golvmunstycket.

2. För golvmunstycket snabbt fram och tillbaka, medans ånga tillförs 

med jämna mellanrum. du behöver inte ha på ångan hela tiden (konstant).  

För att komma åt i fogar och sprickor bör munstycket även föras  

diagonalt över plattorna.

ReNGöRiNG AV KliNKeRGolV

ReNGöRiNG AV lAMiNeRAde GolV

Dammsugning: Vi rekommenderar att du dammsuger golvet innan du rengör det med ångtvätten.

eXTRA TiPs



Hårt sittande smuts: Ånga på den hårt sittande smutsen lite längre och låt verka en stund.  

Därefter kan smutsen lättare avlägsnas.

eXTRA TiPs

1. Rostfritt stål är populärt och snyggt, men det är inte lika snyggt när 

det ligger ett lager av fett på ytan. Genom att använda vår frottéduk  

och den gula mikrofiberduken kan du få det rostfria stålet att se snyggt 

ut igen.

2. om fettet har suttit en längre tid, rekommenderar vi att man skrubbar 

med handmunstycket och frottéduken samtidigt som man tillför mycket 

ånga. 

3. För bästa möjliga resultat är det bäst att byta till en ny duk efter en 

stund, då fettet samlas i duken.

4. Polera sedan den rengjorda ytan med den gula mikrofiberduken för 

att undvika ränder på ytan.

TA boRT FeTT



1. Ånga fönstret med precisionsmunstycket, uppifrån och ner.  

obs! Förvärm rutan genom att hålla munstycket ca 50 cm från 

fönsterrutan, om det vinter eller kallt ute. 

2. dra sedan med fönsterskrapan, uppifrån och ner. Resultatet blir ett 

skinande rent fönser utan användning av kemikalier.  

1. Använd bara precisionsmunstycket på kromade och rostfria kranar 

för att undvika repor. Håll munstycket väldigt nära det som ska rengöras 

och vänta tills beläggningen lossnar. om smutsen sitter fast ordentligt 

eller är svår att komma åt kan en rundborste fästas på munstycket.  

om det är nödvändigt kan en mässingsborste användas.

2. För att få bort riktigt besvärliga beläggningar kan du hälla på några 

droppar vinäger och låta det verka några minuter.

3. Regelbunden ångrengöring motverkar ny uppkomst av beläggningar. 

ReNGöRiNG AV KRANAR

ReNGöRiNG AV FöNsTeR Med PRecisioNsMUNsTycKe 
ocH FöNsTeRsKRAPA

Små barn: Små barn tycker om att stoppa små saker i munnen. Detta kan göra att barnet får i sig 

rester av allergiframkallande- eller giftiga rengöringsmedel. När du rengör med ånga försvinner detta 

problemet då ångrengöring sker helt utan kemikalier.

eXTRA TiPs



Avkalkning: Skölj ur vattenbehållaren i ångtvätten efter var tredje användning för att få bort och för-

hindra kalkavlagringar. Beroende på hårdheten i kranvattnet bör du kalka av ångtvätten med Kärchers 

avkalningssticks med jämna mellanrum.

eXTRA TiPs

1. För rengöring av fogar och kanter rekommenderar vi dig att använda 

precisionsmunstycket tillsammans med rundborsten.

2. Även de mest envisa belägg-

ningarna kan tas bort med ånga 

och skrubbning.

3. Torka av ytan med en duk efter 

rengöringen. 

obs! spraya bara lätt med ånga 

på silikonfogar så att materialet 

inte blir förstört.

ReNGöRiNG AV FoGAR



Rengöring av växter 

spraya växterna med ett avstånd 

på ca 20-30 cm, torka sedan med 

en torr trasa.

Hårt sittande smuts

den vibrerande turboborste  

(tillbehör) löser upp den mest  

envisa smutsen, på halva tiden.

Tvålrester m.m.

Även tvålrester i duschkabiner 

m.m. kan lätt tas bort med en mik-

rofiberduk (mikrofiberduk för bad-

rum). (Tillbehör)

Rengöring av element

element kan lätt rengöras med 

hjälp av precisionsmunstycket.

Ett rent resultat 

det mjuka mikrofiberöverdraget 

förbättrar absorberingen och 

rengöringen av smuts.

Ta bort tapeter

Med tapetnedtagarmunstycket  

(tillbehör) kan du enkelt ta ner 

tapeter.

Fräscha upp kläder m.m.

Med textilvårdsmunstycket  

(tillbehör) kan du lätt fräscha upp 

eller släta ut kläder och textilier.  

På munstycket sitter även en  

klädvårdsrulle som tar bort hår  

och damm.

FleR ReNGöRiNGsoMRÅdeN

Testa innan du rengör: Innan du rengör en yta kan det vara bra att testa på en dold plats hur  

materialet reagerar om du är osäker - särskilt på textilier (kläder, mattor, olika tyger etc.) och läder. 

Använd inte ånga på ullmattor! 

Vänta tills det testade området har torkat för att se om det har ändrat form eller färg.

eXTRA TiPs



ReNGöRA bAdRUM

eXeMPel PÅ TillbeHöR

Badkar och handfat

Tvålrester i handfat eller badkar m.m. kan lätt tas bort med en ångtvätt tillsammans med en mikrofiberduk för 

badrum.

Rengöra runt kranar

För att få rent kring kranar eller 

bottenventiler så använd ett po-

wermunstycke

Rengöring av kakel

Använd ett precisionsmunstycke på fogarna och gå långsamt fram och torka sen av med en trasa. På kaklet 

använder du handmunstycket tillsammans med en frottéduk. Första gången du använder en ångtvätt på kakel 

bör du först ta bort alla rengöringsrester genom en grundrengöring.

Frottéduk för handmunstycke
Frottéduk i hög bomullskvalité för enkel 
borttagning av smuts.

Frottéduk för golvmunstycke
Absorberande och slitstark frottéduk i 
hög bomullskvalité.

Rundborste
den flexibla rundborsten gör det enkelt 
att få bort hårt sittande smuts. Ansluts 
enkelt till precisionsmunstycket.

Precisionsmunstycke
Gör det enkelt att rengöra fogar och 
andra svåråtkomliga områden.

Rengöra toaletten

Använd rundborstset/frottéduk 

med olika färger för olika använd-

ningsområden för hygiensika skäl.



Vad vill du rengöra? Med vad? Tips

A
Armatur/kranar Precisionsmunstycke och rundborste

Häll några droppar vinäger och låt det verka ca 5 min för bästa 
möjliga effekt.

Avlopp Punktstrålemunstycke
Täta med en trasa för att förhindra att det sprutar tillbaka och ren-
gör med full ångstyrka.

D duschkabin
Handmunstycke och mikrofiberduk för 
badrum

Kontrollera först vilken temperatur materialet klarar.

E element
Ånghandtag, precisionsmunstycke, 
handmunstycke

Torka med en våt duk. Fånga upp smutsen med en duk.

F

Fogar
Precisionsmunstycke med powermun-
stycke eller rundborstset

Gå långsamt fram, torka med trasa. 

Frys Ånghandtaget Håll ånghandtaget i frysen och låt isen smälta långsamt.

Fönsterrutor/speglar
Handmunstycke, frottéduk, fönster-
skrapa

Ånga först lite försiktigt så att inte glaset spricker. 

G Gardiner strykjärn eller textilmunstycket Ånga gardinerna uppifrån och ner. 

I
innertak Golvmunstycke och frottéduk

Använd golvmunstycket på innertak. obs! ej på tak som är käns-
ligt för vatten.

(Musik) instrument duk Påför ånga på en duk och torka sedan av instrumentet.

K
Klockarmband, metall Precisionsmunstycke och handduk lägg armbandet på en handduk och ånga ovanifrån.

Krom Precisionsmunstycke och rundborste Polera med en mikrofiberduk. 

L
lackade ytor Handmunstycke och frottéduk stanna inte för länge på samma ställe.

linoleum Golvmunstycke och frottéduk bona golvet ofta för bästa resultat.

P

Persienner Handmunstycke och frottéduk
Kontrollera först vilken temperatur materialet klarar. Torka av med 
frottéduken.

Plastytor Alla tillbehör kan användas
ställ in ångmängden efter smutsmängden. Använd inte på lim-
made ytor.

PVc-golv Golvmunstycke och frottéduk
Ta först bort alla rengöringsmedelsrester genom en grundrengö-
ring.

R Rostfritt stål
Handmunstycke och mikrofiberdukset 
för kök

Rengör och torka sedan med en torr duk.

S

stengolv/klinker Golvmunstycke och frottéduk
Ta först bort alla rengöringsmedelsrester genom en grundrengö-
ring.

soptunnor
Handmunstycke, frottéduk och  rund-
borste

låt först den ingrodda smutsen ligga i blöt en stund så blir den 
lättare att lösa upp.

sängbord, trä duk Påför ånga på en duk och torka.

T Toalett
Handmunstycke, frottéduk, precisions-
munstycke och rundborste

Använd rundborsteset med olika färger för olika användningsområ-
den av hygieniska skäl.

U Ugn
Handmunstycke, frottéduk och  rund-
borste

Koppla ifrån elkontakten från ugnen

V
Vask Handmunstycke och frottéduk Rengör vasken och torka sedan med en duk.

Växter Ånghandtag spraya växterna med ett avstånd på ca 20-30 cm.

ANVÄNdNiNGsoMRÅdeN



Mikrofiberdukar för bad och kök
överdrag till handmunstycke för effektiv 
rengöring av badrum och kök. 
löser effektivt smuts och fett.
Art. nr. 2.863-174.0

Mikrofiberset för golv
2 st mikrofiberdukar som effektivt löser 
och absorberar smuts. För enkel 
rengöring av hårda golv som kakel, sten, 
linoleum och PVc.
Art. nr. 2.863-173.0

Mikrofiberset för badrum
setet innehåller: 2 mikrodukar, 1 torkduk 
(för att ta bort vattenrester), 1 polerings-
duk (för borttagning av t ex ränder).
Art. nr. 2.863-171.0

Mikrofiberset för kök
setet innehåller: 2 mikrodukar för skon-
sam rengöring av golv, 1 mikrofiberöver-
drag (förbättrar absorberingen), 1 duk 
för rengöring av rostfritt stål.
Art. nr. 2.863-172.0

överdragsset
Fem överdrag för handmunstycke, i 
bomull. luddfria, absorberande och slit-
starka.
Art. nr. 6.370-990.0

smala bomullsdukar
Fem bomullsdukar för golvmunstycke. 
luddfria, absorberande och slitstarka. 
Ger en kraftfull rengöring av kakel, 
natursten, linoleum och PVc-golv.
Art. nr. 6.369-357.0

extra tillbehör för ångtvättar

Ångtrycksstrykjärn
Ångtryckstrykjärn med easyglide rostfri 
metallsula. Passar sc 2.600 c.
Art. nr. 2.863-208.0 för i 6006

Avkalkningssticks
För enkel avkalkning av ångtvätt.
Art. nr. 6.295-047.0

Teflonsula för ångstrykjärn
Teflonsulan är lämplig för strykning av 
ömtåliga textilier som t ex siden, linne, 
svarta kläder, spets eller T-shirt med 
tryck.
Art. nr. 2.860-142.0 för i 6006

Rundborstset
Rundborstset i fyra delar. Två olika färg-
er för olika användningsområden, t ex 
för köket och badrummet.
Art. nr. 2.863-058.0

Ångturboborste
Tar enkelt och effektivt bort hårt sittande 
smuts tack vare förbättrad utformning 
och borstens pulserande rörelser. Möjlig-
gör bekväm rengöring på halva tiden.
Art. nr. 2.863-159.0

Textilvårdsmunstycke
behandlar textilier mot fläckar, skrynklor 
och dålig lukt. inbygg luddborttagare. 
Art. nr. 4.130-390

Fönsterskrapa
det optimala tillbehöret för fönsterputs-
ning. 

Handmunstycke
Med borst för rengöring av små ytor.

Frottéduk för handmunstycke
Frottéduk i hög bomullskvalité för enkel 
borttagning av smuts.

Golvmunstycke
Nytt, innovativt golvmunstycke med 
förbättrad rengöringseffekt.

Frottéduk för golvmunstycke
Absorberande och slitstark frottéduk i 
hög bomullskvalité.

Powermunstycke
ökar rengöringskraften ytterligare på 
svåråtkomliga områden. 

Rundborste
den flexibla rundborsten gör det enkelt 
att få bort hårt sittande smuts. Ansluts 
enkelt till precisionsmunstycket.

Precisionsmunstycke
Gör det enkelt att rengöra fogar och 
andra svåråtkomliga områden.

standardtillbehör för ångtvättar

TillbeHöR
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Kärcher AB

box 24

425 02 Hisings Kärra

info@karcher.se

www.karcher.se


