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Parní čističe Kärcher

CO MŮŽEME 
UDĚLAT PRO 
SNÍŽENÍ RIZIKA 
EPIDEMIE? 



Pandemie COVID-19 zvyšuje 
povědomí o hygienickém čištění.

Ničí až 99,999% koronaviru.* A 
99,99% bakterií.**

* Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. tlaku páry s parními čističem 
Kärcher lze odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru 
hepatitidy B), na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: 
Modified-Vaccinia-Ankara Virus).

** Při důkladném čištění parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií 
usmrceno na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech za předpokladu, že rychlost 
čištění je max. 30 cm/s při max. tlaku páry (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).



• Nový koronavirus SARS-Cov-2 není dosud úplně prozkoumán

• Virus je srovnatelný se SARS-koronavirem (SARS-CoV 1) a patří do skupiny tzv. „Obalených virů“,  
jako např. chřipka, příušnice, spalničky 

• Z laboratoře víme, že koronavirus odolává pouze do teploty 56 ° C

• U našich parních čističů KÄRCHER dosahujeme teploty páry 100 ° C na podlahové hubici

• Provedli jsme test v externí laboratoři, a získali jsme certifikaci, že parní čističe Kärcher 
„Zneškodní až 99,999 % koronavirů“ 

• Díky vysokému výkonu našich parních čističů KÄRCHER (tlak páry, teplota páry, distribuce páry) 
můžeme říkat, že „Zabíjí až 99,999 % koronavirů * a bakterií“ **

• */** na str.5

KLÍČOVÁ FAKTA OHLEDNĚ KORONAVIRU
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Certifikáty potvrzující bakteriální účinnost
SC 1: jako ruční parní čistič
SC 2: jako nejmenší zástupce parních čističů s kotlem, pro všechny SC s kotlem (včetně SC 4 + SC 5)
SC 3: jako parní čistič s technologií průtokového ohřevu
SC 3 Upright: jako parní mop s technologií průtokového ohřevu 

Certifikáty potvrzující zabíjení koronavirů / „obalených virů“
SG 4/4: jako zástupce pro parní čističe s kotlem (Prof + Retail)
SC 3: jako zástupce pro SC s technologií průtokového ohřevu

Z kapacitních / časových důvodů byl testován pouze jeden parní čistič s kotlem a jeden s technologií průtokového ohřívače. 
Tyto produkty testem úspěšně prošly, takže mohou certifikát použít i ostatní parní čističe Kärcher.

Certifikáty máme k dispozici na vyžádání. Certifikáty nesmí být publikovány v žádném katalogu ani na webu. Slouží jen pro  
potvrzení tvrzení zákazníkovi nebo nějaké instituci.

KLÍČOVÁ FAKTA OHLEDNĚ KORONAVIRU - CERTIFIKACE
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„ZABÍJÍ AŽ 99,999% KORONAVIRŮ * A BAKTERIÍ **.“
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Koronavirus / 
„obalené“ viry

Bakterie

ZABÍJÍ AŽ 99,999 % KORONAVIRŮ* „ZABÍJÍ 99,99 % BAKTERIÍ.**“ 

Piktogramy

** Při důkladném čištění parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných 
domácích bakterií usmrceno na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech za 
předpokladu, že rychlost čištění je max. 30 cm/s při max. tlaku páry (testovaný zárodek: 
Enterococcus hirae).

* Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. tlaku páry s 
parními čističem Kärcher lze odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus
nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B), na běžných hladkých tvrdých površích v 
domácnostech (testovaný zárodek: Modified-Vaccinia-Ankara Virus).



* Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. tlaku páry s parními čističem Kärcher lze odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou 
viru hepatitidy B), na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: Modified-Vaccinia-Ankara Virus).
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