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Schoonmaken op vergeten plekjes
Duistere geheimen
Wilrijk, 23 oktober 2017 – Een grote meerderheid van de mensen

een internationale studie over schoonmaakgewoontes onthuld. Het
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hechten veel belang aan een proper interieur en besteden gemiddeld
dan ook meer dan drie uur per week aan de schoonmaak. Dat heeft

Zelfs wanneer men erg zorgvuldig te werk gaat, is er in de meeste
woningen altijd wel minstens één plek die wordt overgeslagen bij het
schoonmaken of die men gewoonweg vergeet. Bovenaan dat lijstje
staan de bovenkant van kasten (69%), onder de zetel (55%) en de
binnenkant van de oven (31%). Kärcher geeft makkelijke en snelle tips
om die vuile vergeten plekjes opnieuw presentabel te maken.

Tip n°1
Het schoonmaken van de bovenkant van kasten wordt makkelijker
wanneer men er krantenpapier op legt. Daarna volstaat het om het
papier regelmatig te vervangen. Het maakt het schoonhouden van de
kastoppervlakken heel wat eenvoudiger. Deze methode is een
doeltreffend alternatief voor intensief schrobben, vooral in de keuken,
waar opgestapeld vet en vocht een hardnekkig vuile laag vormen. Ook
de bovenkant van kasten in de slaapkamer en de leefruimte vergaart
stof. Is de kast erg hoog en blijft dus weinig ruimte tussen kast en
plafond, dan gebruik je best een vlakke plumeau met telescopisch
handvat.

Tip n°2
Het moeilijkst bij het schoonmaken onder zware zitbanken en fauteuils
is meestal het verplaatsen ervan. Met een handige stofzuiger zoals de
VC 5 van Kärcher kunnen de meubels blijven staan. Dankzij het flexibel
gewricht waaraan de zuigmond is bevestigd, bereikt de VC 5 om het
even welke plek. Na verloop van tijd verzamelen zich kruimels en
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pluisjes tussen de kussens van fauteuils. Deze kunnen eveneens
makkelijk verwijderd worden met een stofzuiger.

Tip n°3
Het verwijderen van aangekoekte voedselresten in de oven vraagt
dikwijls

een

stevige

schrobbeurt

of

het

gebruik

van

schoonmaakproducten. Maar met de Kärcher stoomreiniger gaat dit
veel sneller en gemakkelijker. En bovendien zeer milieuvriendelijk,
aangezien er helemaal geen reinigingsmiddel bij te pas komt. Bevestig
het ronde borsteltje op uw toestel om het vuil makkelijker los te maken.
De kracht en de temperatuur van de stoom - in combinatie met het
borsteltje - volstaan om hardnekkig vuil op te lossen. Nadien kan u het
vuil opnemen met behulp van de handsproeier met overtrek. Zo
gemakkelijk kan het zijn !

