SCHOONMAAKTIPS

Altijd een klare kijk
Ramen lappen zonder strepen
Wilrijk, april 2017 – Als de lente voor de deur staat en de zon op de
ramen schijnt, zien we het verschijnen: het vuil dat zich tijdens de winter
heeft opgehoopt en de zonnestralen tegenhoudt. Maar laat dat uw goed
lentehumeur vooral niet vergallen. Kärcher geeft u hierbij tips om
makkelijk en zonder strepen uw ramen te wassen.

Tip n°1
Een ruim verspreide tip voor het streeploos wassen van uw ramen is ze
op te blinken met krantenpapier. Dat is helaas niet altijd een goede
methode, zeker niet bij witte vensterframes waar de inkt van het
krantenpapier vlekken kan achterlaten. Het beste kan u een zeemvel
gebruiken, microvezeldoeken of linnen keukenhanddoeken. Oude
kleren zijn een bijzonder economisch alternatief. Linnen blouses,
hemden of broeken verknipt tot de handige grootte van een stofdoek
zijn hiervoor uitermate geschikt.

Tip n°2
Een goede timing en voorbereiding zijn erg belangrijk bij het wassen
van de ramen. Voor perfect transparante en streepvrije ramen is het
bijvoorbeeld aangeraden ze niet te lappen wanneer de zon erop schijnt.
Inderdaad, de warmte doet het aangebrachte reinigingsproduct sneller
opdrogen wat lelijke sporen achterlaat. Voordat u aan het werk gaat,
moeten alle voorwerpen van de vensterbank verwijderd worden. En de
regel bij het klaarmaken van de reinigingsoplossing is: ga spaarzaam
om met reinigingsproduct aangezien dit een vette film op het glas kan
achterlaten. Naast een detergent voor ramen, is ook een eenvoudig
afwasproduct geschikt.

Tip n°3
Bij het ramen wassen, worden vaak de kaders vergeten. Deze zijn
nochtans evengoed blootgesteld aan invloeden van buitenaf. Daarom is
het belangrijk de vensterframes ook goed te reinigen. U kan het grof
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vuil verwijderen met een borstel of een droge doek. Vervolgens moet de
kader zorgvuldig gereinigd worden met een doek of de zachte kant van
een spons. De keuze van het reinigingsproduct hangt af het materiaal
van het frame: voor hout bestaan bijvoorbeeld onderhoudsproducten
die beschermen tegen veroudering. Frames in pvc kunnen worden
schoongemaakt met antistatische producten speciaal voor kunststof die
nieuwe vervuiling voorkomt. Een magische gom verwijdert hardnekkige
vlekken, meer bepaald op wit pvc.

Tip n°4
Nu kan u beginnen met het wassen van de ramen. Reinigt u ze met
behulp van een aftrekker, was het raam dan eerst grondig met een
spons of een doek die niet pluist. Daarna kan u de aftrekker gebruiken.
Begin bovenaan en maak achtvormige bewegingen tot aan de
onderkant om overtollig water te verwijderen. Dit moet vervolgens
opgenomen worden met een doek. Om te eindigen, droogt u het raam
best met een zeemvel. Maar een veel gemakkelijker alternatief is het
gebruik van de Kärcher Window Vac. Met de sproeifles met microvezel
overtrek en het Kärcher reinigingsproduct kan u de ramen snel en
gemakkelijk nat maken en het grof vuil losmaken. Daarna zuigt het
toestel met aftrekker het vuile water op en laat het absoluut geen vocht
achter wat meteen ook lelijke strepen voorkomt. De Window Vac WV 5
Premium Plus is tevens voorzien van een reinigingsovertrek voor
gebruik buitenshuis en een krabber voor grof vuil om de hardnekkigste
vlekken te verwijderen.

