
ČISTENIE DEBNENIA
FLEXIBILNE A SPOĽAHLIVO.
Takto dostanete konštrukcie a pohľadový betón do najlepšej formy

PROFESSIONAL | Ultravysokotlakové čističe
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PERFEKTNÉ 
BETÓNOVÉ 
STAVBY VĎAKA 
ČISTÝM 
DEBNENIAM

Čistenie debnenia

Celosvetový trend betónových konštrukcií a hlavne 
viditeľných betónových povrchov si vyžaduje používanie 
stále väčšieho množstva debniacich prvkov. A keďže sú 
debniace prvky investičným majetkom vysokej hodnoty, 
rastie súčasne aj význam prenájmu debnení a súvisiacich 
služieb. Iba profesionálne vyčistené debniace prvky si 
môžu opäť plniť svoju náročnú úlohu. Pri nedostatočnom 
vyčistení vznikajú v dôsledku nemožnosti ich ďalšieho 
využitia vysoké náklady. Vďaka našej špeciálnej metóde 
čistenia debnenia ultravysokotlakovým prúdom vody máte 
k dispozícii spoľahlivé a profesionálne riešenie pre každú 
požiadavku v oblasti čistenia.
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Aplikácia

PERFEKTNÉ VÝSLEDKY 
VĎAKA PERFEKTNÉMU 
VYČISTENIU

Debniace prvky, hlavne rámy, sa 
musia pravidelne zbavovať špiny 
a zvyškov betónu. Najlepšie 
priamo na mieste ihneď po 
oddebnení. Neodstránené 
znečistenie vedie k zlým 
výsledkom, zvýšenému 
opotrebeniu a obmedzeniu 
funkčnosti. A pritom nemusíte 
mať na zreteli iba výsledok 
čistenia, ale aj zachovanie 
materiálu. Manuálne čistenie 
pomocou kladiva, škrabky alebo 
brúsky je časovo náročná a 
namáhavá telesná práca, ktorá 
často vedie k poškodeniu 
debnenia. Ak použijete naše 
ultravysokotlakové čističe s 
regulovateľným tlakom vody a 
špeciálnou turbotryskou – 
budete mať istotu, že vaše 
debniace prvky budú bezo 
zvyšku čisté a ich povrch ostane 
hladký a neporušený
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Náš ultravysoký tlak – vaše výhody

■ Rýchle a efektívne čistenie debnenia

■ Tlak perfektne prispôsobiteľný každému povrchu

■ Bezkontaktné čistenie – bez poškodenia povrchu

■ Dlhšia životnosť debniacich prvkov šetriaca investície

■ Výrazne rýchlejšie čistenie v porovnaní s ručným čistením skracujúce pracovný čas a znižujúce náklady

■ Jednoduchá obsluha a menšia vynaložená sila 

Nech už máte v pláne čokoľvek – my máme vhodné 
riešenie:
Mobilné klietkové zariadenie zvýši vašu flexibilitu a 
umožní vám očistiť debniace prvky priamo na stavbe 
od menšieho množstva čerstvého betónu. Naše 
odolné zariadenia majú stabilný klietkový ochranný 
rám s hákom na pohodlnú prepravu po neschodnom 
teréne a pomocou žeriava.

Profesionálna ochrana
Na ultravysokotlakové 
čistenie je predpísané 
certifikované ochranné 
oblečenie. Naša 
kompletná kolekcia 
certifikovaného 
ochranného oblečenia 
vám ponúka maximálnu 
mieru bezpečnosti, 
funkcionality a komfort 
nosenia

Stacionárne ultravysokotlakové 
riešenie je pre vás správne v tom 
prípade, ak chcete väčšie počty 
kusov debniacich prvkov zbaviť na 
centrálnom zbernom mieste od 
starého betónu. Platí to pre 
nájomné stanice, ako aj pre veľké 
stavby.

Potrebujete riešenie, ktorým vyčistíte 
veľmi veľké počty kusov v krátkom čase? 
Maximálny výkon vám ponúkajú naše 
plnoautomatizované linky, ktoré 
naplánujeme a postavíme podľa vašich 
požiadaviek. Keďže dodávame kompletné 
zariadenie, dostanete všetko z jednej ruky.
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HD 13/35-4 Cage HD 9/50-4 Cage

Druh prúdu Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Príkon kW 15 15

Prietok l/h 500 – 1300 500 – 900

Pracovný tlak bar 100 – 350 150 – 500

Obj. č. 1.367-154.0* 1.367-156.0*

HDW 12/100-4 Skid Classic

Druh prúdu  Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Príkon kW 37

Prietok l/h 1200

Pracovný tlak bar 1000

BObj. č. 9.917-497.0**

HD 18/50-4 Cage Classic / Adv

Druh prúdu Ph / V / Hz 3 / 380 – 415 / 50

Príkon kW 30

Prietok l/h 1800

Pracovný tlak bar 500

Obj. č. Classic: 1.367-160.0** / Adv: 1.367-162.0

HD 13/35 – ak má práca bežať rýchlo
Odporúčame, ak chcete menšie počty 
kusov debniacich prvkov rýchlo a 
nekomplikovane očistiť od čerstvého a 
ešte nie úplne vytvrdnutého betónu 
priamo na mieste. Hodí sa aj na citlivé 
povrchy, ako sú panelové rozvádzače. 
Ideálne riešenie pre malé a stredné 
stavebné podniky.

HD 9/50 – na dôkladné čistenie
Naše mobilné riešenie pre debniace 
prvky, ktoré si vyžadujú intenzívnejšie 
čistenie bez časovej tiesne. Umožňuje to 
vysoký pracovný tlak. Ideálne riešenie 
pre malé až stredné nájomné stanice a 
stavebné podniky.

HD 18/50 – univerzálny a výkonný 
na veľké úlohy
Naše mobilné riešenie pre väčšie počty 
kusov debniacich prvkov. Pomocou 
extrémne vysokého prietoku 
dosiahnete väčší plošný výkon a 
optimálne výsledky čistenia v 
najkratšom čase. Ideálny pre väčšie 
stavebné podniky a nájomné stanice.

HDW 12/100 – ultimatívny výkon
Na vytvrdnutý betón a veľké počty 
kusov debniacich prvkov budete mať s 
touto stacionárnou jednotkou a tlakom 
1 000 barov potrebný výkon a výdrž. 
Toto zariadenie sa ideálne hodí pre 
veľké stavebné podniky, požičovne, 
výrobcov debnenia a poskytovateľov 
služieb.

Riešenia

500
bar

350
bar

500
bar

1000
bar

* V predaji aj ako 60 Hz alebo benzínový stroj ** V predaji ako 60 Hz stroj.
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ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO SA DODÁVA PRIAMO SO STROJOM

Naša technika je vašou výhodou:

1 Odolné, efektívne a spoľahlivé čerpadlo s kľukovým hriadeľom

2
Optimalizované vybavenie a kontrola strojov, napr. veľký vodný predfilter, poistka proti chodu nasucho alebo čerpadlo na zvýšenie vstupného 
tlaku, ktoré chráni čerpadlo a aj celé zariadenie

3 Maximálna ergonómia pre príjemnú manipuláciu a pohodlnú prácu bez únavy

4
Turbotryska: spája v sebe výhody bodového prúdu (vysoká nárazová sila) s výhodami plochého prúdu (veľký plošný výkon). Ideálne sa 
hodí na intenzívne odstraňovanie povrchových vrstiev

5 Voliteľné systémové príslušenstvo pre rozšírené možnosti využitia, ako je príprava fasád a čistenie plôch, strojov a potrubí každého druhu

6 Vhodné riešenie pre každú požiadavku našich zákazníkov: flexibilne mobilné zariadenia, stacionárne zariadenia a čistiace linky

Turbotryska

ŠPECIÁLNE 
PRÍSLUŠENSTVO
Na profesionálne čistenie 
debnenia potrebujete 
turbotrysku. Poskytneme vám 
ju na požiadanie.

Pracovný nadstavec Pištoľ Ultravysokotlaková hadica



Radi Vám poradíme:

Centrála

KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 

Bratislavská 31

SK-949 01 Nitra

Tel.: +421/37/32 12 154 

Fax: +421/37/65 55 799

E-mail: karcher@karcher.sk 

www.karcher.sk
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