SCHOONMAAKTIPS

Een witte kerst
Vier tips voor een schone kerst
Hoogstraten, september 2015 – Kerst is een tijd van lekker eten en
gezellig samenzijn met familie en vrienden. Waar iedereen samen zit,
met een glas wijn, bij kaarslicht en met de dennengeur in de lucht, is
een ongelukje nochtans snel gebeurd. Met deze simpele trucjes zijn
vlekken snel verwijderd en kan het feest probleemloos verdergaan.

Tip n°1
Kerst is een tijd van snoepjes. Adventskalenders zijn gevuld met
chocolade. En wie houdt er niet van een lekkere kerststronk? Tijdens
het eten landen restjes al wel eens op de sofa en laten vlekken achter.
Wat je kan doen is de kruimeltjes voorzichtig met je vingers wegnemen
en de vlek dan behandelen met ossengalzeep of detergent. Zijn de
gasten al onderweg en moet de sofa snel drogen? Verwijder de vlek
dan met een Kärcher sproei-extractie-apparaat. Het zorgt voor een
grondige, vezeldiepe reiniging en zuigt het vocht meteen op.

Tip n°2
Levendige discussies tijdens het diner, drukte aan het buffet … En ja
hoor … daar gaat de rode wijn over het witte tafelkleed. Zout is vaak
een goede manier om de vlek te verwijderen. Alhoewel, het verwijdert
het grootste deel van de wijn, maar laat vaak een vervelende
verkleuring achter. Er zijn twee eenvoudige huismiddeltjes die het
probleem snel oplossen: verse rode-wijnvlekken worden gemakkelijk
verwijderd met witte wijn, dankzij zijn aciditeit, en met helder water. De
vlek goed nat maken en de vloeistof opdeppen, niet wrijven. Azijn of
citroenzuur zijn het meest doeltreffend wanneer vlekken achterblijven.
Zie je nadien nog een zekere verkleuring, dan doe je vloeibaar
wasmiddel op de vlek en stop je het tafelkleed in de wasmachine.

Tip n°3
Geen kerstmis zonder kaarsen! Hoe later het wordt, hoe verder de
kaarsen opgebrand raken, met als gevolg : vlekken van kaarsvet op het
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tafelkleed. Blijf rustig wanneer dit gebeurt. Kaarsvet kan best worden
verwijderd wanneer het hard geworden is. Het meeste kan voorzichtig
met de vingers worden verwijderd. U kan de resten hard maken door ze
af te koelen, bijvoorbeeld met ijsblokjes. Na ongeveer een kwartiertje
verandert de temperatuur. Plaats een vloeipapiertje op de vlek en strijk
met een warm strijkijzer (niet te heet) tot het kaarsvet opgenomen is.
Verkleuring in het tafelkleed kan worden weggewassen met een zacht
vloeibaar wasmiddel en lauw water.

Tip n°4
De kerstboom siert de woonkamer vaak tot en met nieuwjaar. De ruimte
errond wordt best geregeld schoongemaakt. De dennennaalden zijn
makkelijk weg te vegen. Hier is bijvoorbeeld een accu-rolveger zoals de
Kärcher K 65 plus een geschikt hulpmiddel, omdat de naalden snel
verdwijnen zonder dat u op de knieën moet met veger en blik.
Harsvlekjes op laminaat en parket moeten eerst worden uitgehard met
behulp van een koude spray of een ice pack. Dan een doek met
geurloze boter of vette crème op de vlek aanbrengen, 15 minuten
wachten en vervolgens helemaal opvegen. Op harde vloeren is de
kracht van een stoomreiniger ideaal.

