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97% Vapor Seco para limpar, degraxar, Sanear, desinfectar e desodorizar 
A única sistema AMERICANO limpeza a vapor . O Therma-Kleen THERMA-STEEM 
MODELO INDUSTRIAL 400 é fácil de usar. Basta abastecer água no tanque aço inoxidável 
de reserva, conecte a uma tomada elétrica e em poucos minutos o aspirador estará pronto 
para entregar o mais poderoso de limpeza pressões e temperaturas na indústria hoje de 180 
PSI / 10,6 bar (pressão) e em 380 ° F / 193 ° C (temperatura) .

O Therma-Kleen THERMA-STEEM MODELO INDUSTRIAL 400 é ideal para higienização e 
degraxar áreas onde a água não devem ou não podem ser utilizados: Exemplo: ou seja, em 
fornos combinados, nos pisos , azulejos e geladeiras ; também para as áreas de jantar, de 
estar e carpete ; para lojas de auto detalhe para limpar assentos, tapetes e painéis ; para 
asilos e hospitais para higienizar colchões ( matar os ácaros ) cadeiras de rodas , etc. 

Modelo Industrial 400 

Nosso novo modelo industrial é projetado para limpar, degraxar e higienizar 
grandes áreas , mais rapidamente e mais eficientemente do que qualquer outra 
máquina em sua categoria, produzindo temperaturas mais longos e mais 
sustentados de vapor e pressão.
Construído com um corpo de aço inoxidável, 5,4L galão caldeira, 7,2L galão 
tanque de reserva com 1750 watt 1750 ou 2500 watt de resistencia. *** Garantia 
de vida da caldeira *** A 400 unidade de vapor Therma-Kleen THERMA-STEEM 
industrial é portátil ; ele vem completo com 250mm rodas de borracha e uma alça 
removível com fixação step, o que torna ainda melhor para manobrabilidade. 

Acessórios: 

Squeegee Escova triângulo
com pano micro-fibra 

6,3cm escova 
de nylon

15’ High-Pressure  
Steam hose & trigger

 gun control 

    Luvas 

Funil Plastico 

oculos 30,5cm extensão 

        7,6cm extensão 

Especificações:
Temperatura: max. 380 F/193 C
Pressão: max. 180 p.s.i./10,6 bar
Tamanho: Comprimento:410 mm, Altura:410 mm, Largura:410 mm 
Material: Aço Inoxidável
Peso:36Kg
Voltagem: 120v/18 amps, ou 240v/9 amps Capacidade Caldeira: 5,4L
Tanque de reserva: 7,2L
Características:
Desligamento automático com nivel de água baixo
Controle de temperatura
Bomba em linha com filtro
Mangueira de Aço Inoxidável
Comprimento de mangueira 4,62 metros
Acessórios Removiveis (ver a lista)
Garantia:1 Ano

Escova Angular

2,5cm escova nylon, aco 
inoxidavel e bronze

Distribuidor Exclusivo 
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