SCHOONMAAKTIPS

Schoonmaken als een professional
Vijf tips om je kennis over
schoonmaken op te poetsen
Hoogstraten, oktober 2015 – Schoonmakers van gebouwen moeten
op erg korte tijd grote oppervlakken onder handen nemen. Om dit te
kunnen doen, zijn organisatie en expertise vereist. Elementen waarvan
iedereen die binnen de eigen vier muren gaat schoonmaken, heel wat
kan opsteken. Met de volgende tips toont reinigingsexpert Kärcher hoe
je thuis systematischer, economischer en efficiënter kan schoonmaken
– net als de professionals.

Tip n°1
Schoonmaakprofessionals zweren bij de Cirkel van Sinner, die aangeeft
dat het schoonmaakresultaat afhankelijk is van deze factoren : het
mechanisch effect, de temperatuur, reinigingsmiddelen en tijd. Wanneer
één van de factoren vermindert, moet ten minste één van de andere
factoren opgedreven worden. Als je bijvoorbeeld met warm water
schoonmaakt (temperatuur) en iets langer (tijd) schrobt (mechanica),
dan heb je minder schoonmaakmiddel nodig. Je hoeft dus niet steeds
chemische

producten

te

gebruiken

voor

een

beter

resultaat.

Integendeel, dankzij een krachtige combinatie van stoomkracht - tot 3,5
bar met de SC 3 van Kärcher - en een hoge temperatuur, verwijdert
een

stoomreiniger

snel

alle

vuil

zonder

het

gebruik

van

reinigingsmiddelen. De Cirkel van Sinner is compleet, zelfs zonder
toepassing van schoonmaakproducten.
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Tip n°2
Je kan het pas weten als je het probeert

-

kan de nieuwe vloer

schoongemaakt worden met een stoomreiniger, of het nieuwe werkblad
in de keuken met een conventionele allesreiniger? Als je niet zeker
bent, test het dan op een klein oppervlak, zoals de onderkant of een
hoek, en zie hoe het materiaal reageert op de reiniging. Bij het testen
op textiel is het belangrijk even te wachten tot het stuk droog is, zodat je
elke verandering in kleur en vorm kan zien.

Tip n°3
De ideale dweiltechniek bestaat echt. Eerst ruim je alle objecten op die
op de vloer liggen. Dan dweil je de hoeken van de kamer in één richting
en, achterwaarts lopend, veeg je in een achtpatroon. Dankzij deze
systematische aanpak hoef je niet ongerust te zijn dat het vuil overal in
de kamer verspreid raakt doordat je doelloos heen en weer veegt. Het
is aangeraden eerst te stofzuigen, om zo al het meeste stof weg te
nemen.

Tip n°4
Een correct gebruik van de poetsdoek vereist ook vakkennis. Het begint
al bij de vouwtechniek. Wanneer je de poestdoek dubbel vouwt, eerder
dan hem zomaar bijeen te proppen, wordt het vlak waarmee je
schoonmaakt groter en moet het schoonmaakmiddel niet herhaaldelijk
worden uitgespoeld. Door verschillende kleuren van sponzen en
poetsdoeken te gebruiken voor verschillende oppervlakken en kamers
voorkomt u verwarring tussen het poetsmateriaal voor de keuken en de
badkamer. Tip van de professionals: rood voor het toilet, geel voor de
badkamer, groen voor de keuken en blauw voor alle andere
oppervlakken en meubelen.

Tip n°5
Voor huishoudelijke reinigingsmiddelen geldt: minder is meer! Daarom
sproei je het reinigingsmiddel best niet op het oppervlak, maar op de
poetsdoek. Dit betekent immers dat het schoonmaakmiddel niet oplost
en niet van het oppervlak druipt. Het is belangrijk om rubberen
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handschoenen te dragen om de huid te beschermen. Om er zeker van
te zijn dat er geen vloeistof in de handschoen loopt, is er een
eenvoudige truc: sla de boord van de handschoenen om en je armen
blijven droog.

