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Schoonmaken met een hogedrukreiniger

Een polyvalente hulp voor de
lenteschoonmaak
Wilrijk, 12 april 2017 – Voor heel wat mensen start het tuinseizoen
met de traditionele lenteschoonmaak. Want voor je kan gaan genieten
op je terras, moet eerst het vuil van de winter verwijderd worden. Met
een hogedrukreiniger gebeurt dat snel en makkelijk. Eens in gebruik,
ontdek je al snel zijn talrijke andere gebruiksmogelijkheden: van de
woninggevel tot de garagepoort, van de tuinmeubelen tot de fiets die
wacht op zijn eerste rit in de zon.

Maar hoe goed schoonmaken met een hogedrukreiniger en waarop
moet je letten? Het is aangeraden om in functie van de toepassing
verschillende sproeikoppen te gebruiken. Een vlakstraalsproeier is
geschikt voor de meeste karweien. Naast tuinpaden en trappen, kan je
er ook de tuinmeubelen en de fietsen na hun overwintering mee
schoonmaken. Voor hardnekkig vuil adviseert Kärcher het gebruik van
een vuilfrees: De vuilfrees doet een geconcentreerde waterstraal
draaien waardoor die krachtiger wordt.

Voor de reiniging van grote oppervlakken zoals een terras, raadt
Kärcher aan een oppervlaktereiniger te gebruiken. Hiermee wordt de
vervuiling op grote oppervlakken verwijderd, 50 % sneller dan met een
gewone lans. Bovendien beschermt de spatbescherming van de
oppervlaktereiniger doeltreffend tegen opspattend water. Dat is vooral
een voordeel wanneer gewerkt wordt vlak naast de gevel van het huis
of langs glazen oppervlakken zoals bijvoorbeeld van een veranda.

Aangeraden product:
Met de nieuwe Full Control Plus hogedrukreinigers van Kärcher is het
bijzonder makkelijk om de waterdruk af te stemmen op de toepassing.
Deze toestellen zijn dan ook uitgerust met een pistool voorzien van een
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display en toetsen. De waterdruk wordt op het pistool ingesteld. Het is
dus niet langer nodig om de lans te vervangen in functie van de
toepassing. De nieuwe lans (“3 in 1 Multi Jet”) laat een snelle
omschakeling toe om volgens de vereisten te kiezen tussen de
vuilfrees, de vlakstraalsproeier of de sproeier voor schoonmaakmiddel.

Lenteschoonmaak met behulp van de hogedrukreiniger: voor gewone
vervuiling volstaat de vlakstraalsproeier.

Eén apparaat – tal van mogelijkheden: na schoonmaak met de
hogedrukreiniger ziet een muurtje in natuursteen dat is blootgesteld aan
weer en wind, er terug als nieuw uit.
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Niet alleen geschikt voor grote oppervlakken: met de hogedrukreiniger
wordt ook vuil tuinmeubilair snel schoongemaakt.

