SCHOONMAAKTIPS

Een stoffige zaak
Tips om stof in huis te verminderen
Wilrijk, 13 januari 2017 – We kennen allemaal het probleem: amper
klaar met stof afnemen en er vormt zich alweer een grijze laag op
meubelen en vloeren. Je kan helemaal opnieuw beginnen. Frustrerend!
Het is dan ook geen verrassing dat, volgens een studie uitgevoerd in
opdracht van Kärcher, heel wat mensen een hekel hebben aan deze
klus. Hier enkele tips voor het voorkomen en verwijderen van stof.

Tip n°1
Antieke meubelen zijn een echte blikvanger in huis, maar tegelijk
kunnen ze een ware stofmagneet zijn. Toch is het raadzaam delicate
stukken nooit met een vochtige doek af te stoffen. Een gewone droge
doek volstaat. Voor decoraties en andere moeilijk bereikbare hoekjes is
een zachte borstel het beste. Zelfs bij hardnekkiger vuil vermijd je best
water en gebruik je uitsluitend schoonmaakproducten voor hout of
fineer. Respecteer daarbij de instructies van de fabrikant.

Tip n°2
Om te voorkomen dat stof zich al te snel door het huis verspreidt, helpt
het om de vochtigheidsgraad te verhogen. Dit is vooral nuttig in de
winter wanneer de lucht binnen erg droog is door de centrale
verwarming. In het koude seizoen plaats je daarom een kom water op
de radiatoren. Het water verdampt, wat de luchtvochtigheid ten goede
komt. Regelmatig verluchten voorkomt ook stofophopingen. Belangrijk
is om dit gecontroleerd te doen, want door vensters die te lang open
blijven, komt te veel stof van buitenaf naar binnen.

Tip n°3
Je hebt ongetwijfeld veel stofdoeken in je kast. Maar welke gebruik je
best om het stof af te nemen? Tegen de grijze stoflaag is een zachte
katoenen, licht vochtige doek aangewezen. Dit voorkomt dat het stof
opvliegt tijdens de schoonmaak. Microvezeldoeken zijn omwille van hun
antistatisch effect ook geschikt, want zelfs zonder vocht blijven de
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stofdeeltjes vastgehecht aan de doek. Daarom zijn ze ideaal voor
meubelen die gevoelig zijn voor water. Grover vuil op etagères of
ladekasten kan ook verwijderd worden met een stofzuiger met
meubelborstel, zoals de VC 5 van Kärcher.

Tip n°4
Tijdens de winter stapelt zich een hoop stof op tussen de ribben en
lamellen van de radiatoren. Een fijne radiatorborstel zorgt voor een
snelle schoonmaak. Heb je er zo geen? Gebruik dan een keukenspatel
omwikkeld met een microvezeldoek om het stof weg te nemen. Voor
een radiator met ribben kan je ook een stoomreiniger zoals die van
Kärcher gebruiken. Plaats dan een handdoek achter en onder de
radiator en blaas de openingen schoon met de stoomkop.

Tip n°5
Tapijten, gordijnen en dekens zijn echte stofmagneten. Daarom stofzuig
je tapijten regelmatig en schud je beddengoed buiten uit om te
vermijden dat de stofdeeltjes zich door het hele huis verspreiden.
Gordijnen moeten meermaals per jaar gewassen worden. Het is ideaal
om ze meteen weer op te hangen nadat ze in de wasmachine
drooggezwierd zijn, om kreuken te voorkomen.

