SCHOONMAAKTIPS

Een proper huis in enkele stappen
Spontane schoonmaak
Wilrijk, september 2017 – Wie heeft het nooit meegemaakt: je zit

rondkijkt in huis, zie je dat er snel iets moet gebeuren. Niet alleen ligt de
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tafel vol kruimels, maar ook in de badkamer stapelt het wasgoed zich
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op. Snel zijn is dan de boodschap! Volgende tips van Kärcher helpen
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rustig aan de ontbijttafel op zondagochtend als een vriend belt met de
melding dat hij je een verrassingsbezoek komt brengen. Als je dan even

om je huis in slechts enkele stappen weer toonbaar te maken.

Tip n°1
Geur is het eerste wat een bezoeker waarneemt in huis. Het volstaat al
om de vensters 5 à 10 minuten wijd open te zetten om het huis te
verluchten en weer lekker fris te laten ruiken. Het is ook aangeraden om
mogelijke oorzaken van slechte geurtjes, zoals de vuilnisbak, snel
buiten te zetten.

Tip n°2
Kleine ingrepen kunnen wonderen doen. De kussens in de sofa netjes
leggen bijvoorbeeld, en plaids opvouwen. Of nog: rondslingerende
tijdschriften op een stapeltje leggen en de salontafel schoonvegen met
een vochtige doek. Om snel kruimels van de grond te verwijderen, kan
je de draadloze accu-rolveger KB 5 van Kärcher gebruiken. Heb je nog
iets meer tijd, gebruik dan de stofzuiger.

Tip n°3
Misschien krijgen je gasten ook de keuken te zien. Staat er een berg
afwas? Begin dan met alles in de vaatwasser te laden. Heb je geen
vaatwasser? Laat de vuile vaat dan alvast in de gootsteen weken in
heet water met een beetje afwasmiddel. Ondertussen kan je al starten
met opruimen in de andere kamers. Nadien spoel je de vaat om en
plaats je hem in het afdruiprek. Ten slotte veeg je de keukenwerkbladen
schoon met een vochtige doek.
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Tip n°4
In de badkamer en het toilet maken schone handdoeken, een spiegel
zonder vlekken, propere kranen en wasbakken een goede indruk. Spoel
snel de douchebak met water. Maak het toilet schoon en ga met een
doek over de doorspoelknop om vingerafdrukken te verwijderen. Voor
de kleine oppervlakken in de badkamer en de keuken kan je ook de
compacte stoomreiniger SC 1 gebruiken, die werkt zonder chemische
producten. Eens dit allemaal gebeurd is, is het alleen nog wachten op je
gasten!

