SCHOONMAAKTIPS

Schoonmaaktips voor het seizoen van de
pollen

Een heldere kijk zonder pollen
Wilrijk, 30 april 2018 – Na een lange koude winter kan de lente er niet

brengen niet dezelfde vreugde. Ze blijven kleven op gladde
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oppervlakken, op de auto of op het glas van de veranda. Kärcher geeft
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tips om alles schoon en helder te houden, ook in het seizoen van de
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snel genoeg zijn. Warme zonnestralen doen bloemen en planten
bloeien in schitterende kleuren. De pollen die ze voortbrengen echter,

pollen.

Tip n°1
Anti-pollen schermen voor de ramen zorgen ervoor dat de pollen zich
daaraan vasthechten en voorkomen dat ze zich in huis verspreiden.
Deze filters kunnen het makkelijkst gereinigd worden met vochtige
poetsdoeken. Wanneer je je doek één keer in de lengte en twee keer
overdwars vouwt, spaar je tijd en water. Zo creëer je immers 16
bruikbare oppervlakken zonder de doek tussentijds te moeten
uitspoelen.

Tip n°2
De geelachtige kleur van de pollen stapelt zich op. Niet alleen ziet dat
er slecht uit, het is ook schadelijk voor de autolak wanneer de pollen
inbranden door de sterke zonnestralen. De neerslag ervan op de
voorruit belemmert bovendien het zicht. Enkel de ruitenwissers
gebruiken, veroorzaakt vegen en zorgt helemaal niet voor meer
zichtbaarheid. Een zuivere oplossing voor het wassen van de wagen is
een hogedrukreiniger zoals de K 5 Premium Full Control Plus van
Kärcher, met bijpassende toebehoren zoals de wasborstel WB 60 of de
power borstel WB 150. De auto kan ook met een hogedrukstraal
gewassen worden. Hier is een minimale afstand van 30 cm
aangewezen, bij gebruik van de vlakke-straalinstelling. Je bespaart tijd
en geld wanneer je van boven naar onder reinigt. Dit voorkomt dat
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zones die je al schoonmaakte, opnieuw vuil worden door het aflopende
water.

Tip n°3
Ook de ramen van de woning blijven niet gespaard van pollen. Een
ramenwasser zoals de Window Vac WV 5 Premium van Kärcher laat ze
opnieuw blinken. Speciaal voor veranda’s is een verlengstuk,
beschikbaar als accessoire bij de Window Vac, aan te raden. Met zijn
telescopische steel kunnen ramen tot 4 meter hoog zonder probleem
schoongemaakt worden. Het glazen dak van de veranda kan ook met
een hogedrukreiniger van pollen bevrijd worden. Om dit werk te
vereenvoudigen,

zijn

eveneens

verlengstukken

of

aanpasbare

sproeilansen verkrijgbaar als accessoire.

Tip n° 4
Pollen kunnen vlekken maken op textiel en andere oppervlakken in
huis. Regelmatig stofzuigen is de makkelijkste manier om je meubilair
te beschermen. Stofzuigers met bekleding- en meubelborstels bevrijden
niet alleen de vloer van gele deeltjes, maar ook sofa’s en plinten. Om te
beginnen schud je textiel zoals tafelkleden en gordijnen uit om ze
daarna te wassen en zo alle resten te verwijderen.

