SCHOONMAAKTIPS

Het koude seizoen weggeveegd

Bye-bye winter, hallo lente!
Wilrijk, 22 maart 2018 – De winter loopt op zijn einde en maakt

dus om de resten van de winter te verwijderen en om uw huis, tuin en
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kleerkast weer piekfijn in orde te maken. Kärcher geeft hierbij enkele
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handige tips, zodat u snel weer kan gaan genieten van schone lente- en
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stilletjes aan plaats voor warmere temperaturen. Maar het donkere
seizoen verdwijnt niet zomaar zonder sporen achter te laten. Hoog tijd

zomerdagen thuis.

Tip n°1
Als het wat warmer wordt, is het tijd om uw winterjassen te wassen en
achteraan in de kast op te bergen. Belangrijk is wel om ze correct te
wassen : een speciaal wasmiddel voor dons en een alternatief voor wol
en zijde is hierbij aangewezen. U moet er ook op letten om de
kledingstukken voldoende ruimte te geven in de wasmachine, en
nadien ook in de droogkast. Stop gewoon twee tennisballen bij in de
droogkast of een paar katoenen sneakers in een kleine kussensloop,
zodat het dons niet samenklit. Wollen winterkleren brengt u best naar
de droogkuis.

Tip n°2
Niet alleen tuinpaden moeten na de winter vrijgemaakt worden van
strooizout en zand, ook het terras moet onder handen genomen worden
zodat u er kan genieten van de eerste zonnestralen, een lekkere
barbecue en uw gasten. Om kleine steentjes en vuil te verwijderen, kan
u best een handveegmachine gebruiken, zoals die van Kärcher. Ideaal
om tuinpaden, opritten en terrassen zonder moeite schoon te maken.
Daarna kan u met een hogedrukreiniger het hardnekkig vuil
verwijderen. En ook plantenbakken zijn in geen tijd weer als nieuw.
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Tip n°3
Als het terras is schoongemaakt, kan u de tuinmeubelen uit hun
winterverblijf halen en aanpakken. Ze zitten gegarandeerd onder het
stof. Kunststof meubelen kunnen gemakkelijk worden gereinigd met
water en een allesreiniger, een doek en borstel. Een magische gom
doet ook wonderen voor hardnekkige vlekken. Nog makkelijker voor
een snelle, tussentijdse schoonmaak rondom het huis is het gebruik
van een Kärcher hogedrukreiniger. Gewoon de tuinslang en de
stroomkabel aansluiten en het meubilair afspuiten. In het geval van
geolied houten meubilair, houd u best een afstand van 20 tot 30 cm
tussen de spuitkop en het oppervlak, en beweegt u de vlakstraal met de
houtnerf mee. Nadien kan u de meubels eenvoudig afdrogen met een
doek.

Opgelet:
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worden

om

kleurverschillen te voorkomen. Speciale onderhoudsoliën zorgen voor
de finishing touch.

Tip n° 4
Mens en dier brengen via hun schoenen en poten vuile sneeuw,
strooizout en zand van de straat mee naar binnen. Dit laat uiteraard
sporen na op de vloer. Zelfs als u de vloer regelmatig schoonmaakt,
loont het de moeite om deze bij het begin van de lente toch eens een
grondiger schoonmaakbeurt te geven. U begint best met stofzuigen om
nadien water te gebruiken. Uiteraard moet u de schoonmaakmethode
aanpassen

aan

het

type

vloerdekking.

Een

stoomreiniger

is

bijvoorbeeld erg efficiënt voor tegels. Matten in de hal houden veel vuil
tegen en dus verdienen zij ook eens extra gereinigd te worden. Begin
met ze buiten uit te slaan. In functie van het materiaal kan je ze
vervolgens wassen of schoonspuiten met de tuinslang.

En dan is het tijd om te genieten van de lente !

