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Hoe de auto reinigen na de winter

Tips voor lenteschoonmaak van de
auto
Wilrijk, 21 april 2017 – Vocht, koude, vuil en strooizout – in de winter
wordt uw auto blootgesteld aan heel wat schadelijke elementen. Opdat
dit alles geen blijvende sporen zou nalaten op de carrosserie en andere
onderdelen, raden wij u aan uw auto grondig te wassen zodra de lente
in het land is. Maar het is niet alleen van belang het koetswerk te doen
glanzen, u moet er ook voor zorgen dat de agressieve vervuiling van de
winter wordt verwijderd. Aangezien dit helpt om de waarde van uw
voertuig te behouden.

Als u niet graag met de auto naar de carwash wil en hem liever zelf
wast, kan u best een hogedrukreiniger te gebruiken. Met de juiste
werkmethode is het met de hogedrukreiniger immers mogelijk de auto
snel te reinigen, met een goed resultaat. U begint best met het
verwijderen van het grove vuil met behulp van een hogedrukpistool.
Bijzonder hardnekkig vuil, zoals resten van insecten op de bumper of
remstof en strooizout op de wielkassen moeten vervolgens behandeld
worden met een speciaal reinigingsproduct. Terwijl dat product inweekt,
wordt detergent aangebracht op de rest van uw wagen. Nu kan een
wasborstel gebruikt worden om de lak zachtjes te doen glanzen. Ten
slotte spoelt u de hele wagen af met de hogedrukreiniger. Hiervoor
moet een vlakstraalsproeier ingezet worden op zo’n 30 cm van het
oppervlak.

Dit jaar lanceert Kärcher een reeks nieuwe hogedrukreinigers die
bijzonder geschikt zijn voor het wassen van auto’s, deze kregen de
naam "Full Control Plus" mee. De waterdruk en de dosering van het
schoonmaakproduct kunnen geregeld worden met behulp van de
toetsen op het pistool. Een LCD-display op het pistool geeft op elk
moment de belangrijke instellingen aan.
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Bij een grondige reiniging van de auto, mag je uiteraard de binnenkant
niet vergeten. De profielzolen van winterschoenen brengen immers veel
vuil mee in de wagen. Voor een schoon resultaat wordt aangeraden
een krachtige multifunctionele alleszuiger te gebruiken, zoals de WD 5
van Kärcher met de juiste accessoires. Zo is de schoonmaak niet alleen
makkelijker, maar ook doeltreffender. Met een ellenboogstuk speciaal
voor auto’s en een buis met extra lang mondstuk voor naden en
gleuven, kunnen ook moeilijk te bereiken zones gereinigd worden.
Borstels met harde haren maken het vuil los van tapijten en kussens,
terwijl borstels met zachte haren dan weer dienen voor de reiniging van
krasgevoelige oppervlakken, zoals het dashboard.

Met de hogedrukreiniger wordt de buitenkant van de auto snel en
makkelijk weer schoon.

Bij een grondige reiniging van de auto mag de binnenkant niet vergeten
worden. Met de juiste accessoires gaat dat bijzonder makkelijk.

