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Handige tips voor uw haard
Voor een gezellige warmte en een
eenvoudige reiniging
Hoogstraten, oktober 2015 – Wanneer de winter nadert, kunnen
eigenaars van een open haard zich beginnen verheugen op warme
uurtjes bij het vuur. Om zo optimaal mogelijk te kunnen genieten van de
uitnodigende warmte en de dansende vlammetjes, houden ze best
rekening met de volgende tips :

Tip 1: zorg dat het hout volledig droog is
Brandhout dat niet klaar-voor-gebruik wordt gekocht, moet normaal
gezien eerst drogen voordat u het als brandstof voor de haard kan
gebruiken. Hout dat te vochtig is brandt minder efficiënt en veroorzaakt
meer rook en roet dan zou mogen. Op die manier zet er zich meer vuil
af in de haard en zijn omgeving. Het maximum vochtgehalte van
brandhout voor open haarden is zelfs wettelijk voorgeschreven en mag
niet meer dan 25% bedragen. Een meetinstrument helpt om dit te
controleren, net als - met een beetje oefening - de vingernageltest. Als
het hout, langs de groeiringen ter hoogte waarvan het werd gekapt, min
of meer kan ingedrukt worden met de vingernagel, dan moet het nog
enkele maanden drogen. Dit kan best gebeuren op een goed
doorluchte en weersbestendige plaats, zoals in een tuinschuurtje.

Tip 2: verwijder assen met een stofzuiger
Na een gezellige avond bij de haard moeten de assen verwijderd
worden. Met de hand is dit nogal een stofferige en vuile klus. Daarom
ontwikkelde Kärcher de AD 3.200 as- en droogzuiger, speciaal voor de
makkelijke en comfortabele reiniging van haarden. Dankzij een systeem
van een vlak- en een metalen grofvuilfilter kan het apparaat een grote
hoeveelheid assen opzuigen. De veiligheid van het toestel werd
bevestigd in een testprocedure ontwikkeld door TÜV-Süd voor Kärcher.
De assen moeten een nacht of een dag blijven liggen om af te koelen
(tot minder dan 40°) alvorens ze te verwijderen met de stofzuiger.
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Uiteraard kan dit apparaat ook gebruikt worden voor het verwijderen
van houtskoolresten in de barbecue. Het toestel wordt geleverd met
twee zuigbuizen en een vloermondstuk. Hiermee kan het worden
omgevormd tot een volwaardige stofzuiger voor harde vloeren - ook
handig voor gebruik in de werkplaats.

Tip 3: reinig het haardscherm
Roetaanslag op het haardscherm is vaak een probleem. Het hecht zich
stevig vast op het oppervlak en daarom is het een intensieve en
tijdrovende
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huishoudmiddeltjes. Als u een stoomreiniger in huis hebt, behoort dit
echter tot het verleden. Dit apparaat combineert water in de vorm van
hete stoom met het mechanische effect van een poetsdoek of
borstelstuk, en zorgt zo voor een doeltreffend resultaat. Extra
detergenten zijn niet meer nodig.

Zelfs met het instapmodel Kärcher SC 1 kan het haardscherm
schoongemaakt worden. Het toestel is klein, krachtig en heeft slechts 3
minuten nodig om op te warmen voor gebruik - ideaal voor een snel
gebruik. Het apparaat is niet groter dan een waterketel en is geschikt
voor de reiniging van kleine oppervlakken. Wanneer het haardscherm
schoon is, kan u meteen verdergaan met het reinigen van bijvoorbeeld
spiegels, armaturen, tegels en het kookfornuis. Deze allrounder maakt
zelfs vloeren weer schitterend schoon, want de SC 1 Floor wordt
geleverd met een vloermondstuk en verlengbuizen om zo de
handstomer om te vormen tot een steelstomer in één simpele klik.

Met de AD 3.200 as- en droogzuiger kan de haard worden
schoongemaakt zonder enorme stofwolken.

