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Schoonmaken na de kerstperiode
Een schone start van het nieuwe jaar
Wilrijk, december 2017 – Na de vaak drukke kerstperiode benutten we

jaar goed in te zetten. Volgende tips van Kärcher zijn daarbij zeker
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de tijd tot de start van het nieuwe jaar vaak om te relaxen en het hoofd
vrij te maken. Een schoon en opgeruimd huis kan helpen het nieuwe
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Tip n°1
De winter is de ideale periode om de diepvriezer te ontdooien. Daarvoor
moet het toestel eerst uitgeschakeld worden. Daarna haal je hem leeg.
Snel bederfelijke voedingswaren stop je in een diepvrieszak, de rest
kan tijdelijk buiten gelegd worden. Plaats dan enkele dweilen op de
vloer om het smeltwater op te vangen. Geduld is nu de boodschap.
Schraap in geen geval het ijs weg met scherpe voorwerpen. Daarmee
riskeer je immers de koelribben te beschadigen. Een stoomreiniger
komt hier zeker van pas. De warme stoom zorgt ervoor dat grote
stukken ijs moeiteloos loskomen. Eindig met het schoonmaken, drogen
en opnieuw aanzetten van de diepvriezer.

Tip n°2
Na de feesten worden de kerstdecoraties opgeborgen op zolder of in de
kelder. Op dat moment is het nuttig een oogje te werpen op de
stockageruimte. Vaak vind je er immers spullen die je dan meteen
vanonder het stof kan halen. Om zaken zo efficiënt mogelijk op te
bergen, ga je best systematisch te werk. Hou daarom een aantal
bakken of kartonnen dozen klaar. Een doos voor afval, een andere voor
dingen om weg te geven of te verkopen en één voor de spullen die je
wil houden. Zo wordt snel orde geschept in elke opbergruimte.

Tip n°3
Een klus die dikwijls wordt uitgesteld is het reinigen van verkleurde en
verkalkte voegen. Waarom niet van deze periode profiteren om deze
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een verjongingskuur te geven? Wie hiervoor geen tandenborstel of
krachtige schoonmaakproducten wil gebruiken, kan een stoomreiniger
gebruiken. Deze verwijdert het vuil uitsluitend met behulp van warme
stoom. Met apparaten zoals de SC 3 van Kärcher is het bovendien
mogelijk een kleine ronde borstel op de zuigmond te plaatsen. Door
kleine wrijvende bewegingen en de kracht van de stoom verdwijnen
zelfs de meest hardnekkige vlekken. En dankzij het verlengstuk is het
makkelijk rechtop werken. Na het reinigen droog je het oppervlak met
een doek. De voegen zullen er als nieuw uitzien. Opgelet bij voegen in
silicone: stoom slechts kort om het materiaal te beschermen.

Tip n°4
De

stofzuigers

van

vandaag

zijn

voorzien

van

zeer

goede

filtersystemen. Maar zelfs de beste filters hebben niet het eeuwige
leven en moeten regelmatig vervangen worden. Kärcher adviseert om
HEPA-filters één keer per jaar te vervangen. Het einde van het jaar is
een goed moment om dit te doen. Controleer meteen de stofzuigerzak
en vervang hem indien nodig. Op die manier begin je het nieuwe jaar
met hernieuwde (zuig)kracht!

