SCHOONMAAKTIPS

Propere technologie
Tips voor de reiniging van vijf
huishoudtoestellen
Hoogstraten, augustus 2015 – Huishoudtoestellen zijn niet meer weg
te denken uit ons dagelijkse leven. Een aantal ervan gebruiken we
dagelijks of meerdere keren per week. Nochtans worden ze vaak
slechts zelden gereinigd en onderhouden. Door uw koelkasten,
wasmachines en onze andere apparaten te reinigen, zorgt u er
nochtans voor dat ze betrouwbaae, doeltreffend en duurzaam
functioneren en dat zo de noodzakelijke hygiëne wordt verzekerd.

Tip n°1
Een koelkast dient om voedingsmiddelen te bewaren en dus komt
hygiëne op de eerste plaats. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact
te trekken alvorens met de grote schoonmaak te starten. Haal
vervolgens alle voedingsmiddelen uit de koelkast en bewaar ze bij
voorkeur op een koele plaats. De eerste stap is het verwijderen van de
rekken en deze schoon te maken. Gebruik dan een in allesreiniger
gedrenkte spons en reinig grondig de binnenkant en de sluitrubber, van
boven naar onder. Voor gleuven en randen kan u best erg voorzichtig
een tandenstoker gebruiken. Om opgehoopte watercondensatie te
voorkomen binnenin de koelkast, is het essentieel de afvoergleuf tegen
de achterwand te reinigen. Plaats dan de rekken terug, droog de
binnenkant met een doek en zet de voedingsmiddelen terug in de
koelkast.

Tip n°2
Volgens het Bureau van de Statistiek bezit bijna driekwart van de
gezinnen een microgolfoven. Dankzij onze tip tovert u in een
handomdraai de meest hardnekkige, aangekoekte vlekken binnenin uw
microgolfoven weg. Plaats een microgolfbestendig potje in de oven
gevuld met water en citroensap. Dit mengsel laat u opwarmen op de
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hoogste stand gedurende vijf tot zes minuten. De stoom die zich op de
wanden vastzet, zal het aangekoekte vuil oplossen.
Vervolgens kan u simpelweg de vuilresten wegnemen met een spons
zodat uw microgolfoven zijn oorspronkelijke glans terugkrijgt. En wat
meer is: het citroensap laat een frisse, aangename geur achter.

Tip n°3
Het verwijderen van vetafzetting en aangekoekte voedingsresten in uw
oven is vaak een vervelend karweitje. In plaats van een detergent voor
klassieke ovens te gebruiken, kan u een stoomreiniger gebruiken zoals
de SC 4 van Kärcher. De gecombineerde actie van druk en temperatuur
lost op een bijzonder doeltreffende manier alle vuil op, terwijl de ronde
borstel de meest hardnekkige, aangekoekte resten verwijdert zonder
het oppervlak van de oven te beschadigen. Het opgeloste vuil kan dan
met een spons of doek weggeveegd worden. Een extra voordeel van
reinigen met stoom is dat u enkel water nodig hebt en totaal geen
detergent. Belangrijk: haal de stekker uit het stopcontact alvorens de
oven te reinigen. Bij een zelfreinigende oven is het overbodig te
schrobben. Bij temperaturen om en bij 500°C, zorgt dit type oven voor
een verminderde afzetting van vet en voedselresten. Deze kan u
makkelijk wegnemen met een spons of doek.

Tip n°4
Laat uw vaatwasmachine sporen na op uw glazen en blinkt uw bestek
niet langer na de afwas? Dan is het waarschijnlijk tijd om uw
vaatwasser schoon te maken. Verwijder eerst en vooral de filter en de
sproeiarm van de machine en reinig deze met een spons onder
stromend water. Zijn de gaatjes in de sproeiarm verstopt? Maak ze dan
voorzichtig vrij met behulp van een naald. Voor de reiniging van moeilijk
bereikbare plaatsen gebruikt u een stoomreiniger uitgerust met een fijn
mondstuk. Na het terugplaatsen van filter en sproeiarm, laat u de
afwasmachine leeg draaien met een klassiek afwasmiddel of een
speciaal detergent. Hierdoor wordt de binnenkant van de machine
schoon, waarna u enkel nog rest met een vochtige doek de rubber
langs de deur schoon te maken.
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Tip n°5
Iedereen die enkel op lage temperaturen wast weet het: na een tijdje
komt er een muffe geur uit uw machine als u de deur opent. Om deze
onaangename geur te verwijderen, laat u de wasmachine leeg draaien
op 90°C met een universeel waspoeder. Inderdaad, de hoge
temperatuur in combinatie met het waspoeder verwijdert doeltreffend
alle kiemen. Het is ook belangrijk om regelmatig de vuilresten aan de
deurrubber te verwijderen en pluizen en andere deeltjes uit de filter te
verwijderen. En vergeet deze regel niet: na elke wasbeurt laat u de deur
van de wastrommel open. Zo kan het resterende water verdampen,
zodat er geen schimmels gevormd worden.

