SCHOONMAAKTIPS

Wijs vuil de deur!
Schoonmaken tot in de kleinste hoekjes
Wilrijk, 15 juni 2016 – Vuil heeft de alom gekende eigenschap dat het
zich schuilhoudt in moeilijk bereikbare gaten en hoeken. Daarom loont
het tijdens het schoonmaken zeker de moeite om dit probleem eens
van dichterbij te bekijken. Kärcher toont waar je regelmatig moet
checken en hoe je die moeilijke plekken best aanpakt.
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Tip n°1
Radiatoren worden vaak vergeten bij het schoonmaken. Met een smalle
radiatorborstel
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gereinigd.

Niet

voorhanden? Dan kan je ook een borstelsteel gebruiken of een plastic
spatel met een microvezeldoek rond om de ruimte tussen de
radiatordelen af te stoffen. Voor kolomradiatoren kan een stoomreiniger
handig zijn: leg gewoon een handdoek achter en onder de radiator en
blaas de gleuven schoon met de stoomstraal.

Tip n°2
De douchekop is nog zoiets dat bij het schoonmaken vaak aan de
aandacht ontsnapt. Wanneer er te veel kalkaanslag wordt gevormd in
de douchekop, spuit het water ongecontroleerd uit de openingen of
komen er alleen schamele druppeltjes uit. Om de douchekop schoon te
maken, schroef je hem los en leg je hem in een emmer met water.
Voeg een theelepel citroenzuur toe en laat circa 20 minuten inweken.
De meeste kalkaanslag zal dan opgelost zijn. Wat overblijft, kan je
eenvoudig met een spons wegvegen. De douchekop kan ook in een
waterbad met bakpoeder ondergedompeld worden.

Tip n°3
Ladders verplaatsen, met emmers zeulen: grote ramen lappen is een
vermoeiende job. Een handige oplossing hiervoor is het verlengstuk
voor de Window Vac, die gebruikt kan worden om hoge, moeilijk
bereikbare ramen vanop de vloer schoon te maken. Het glasoppervlak
tiptop schoonmaken is het halve werk, maar het is ook belangrijk de
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raamkozijnen niet te vergeten. Deze kunnen worden schoongemaakt
met water, een vensterreinigingsmiddel en een doekje. Maak het doekje
best niet te vochtig en druk niet te hard, om te vermijden dat er water
naar beneden druppelt. Spleten in de raamkozijnen kunnen ook met
een stoomreiniger worden schoongemaakt.

Tip n°4
Bij het koken ontstaan er vaak vetresten. Het keukenwerkblad wordt
meestal onmiddellijk na gebruik schoongeveegd. Maar wat gebeurt er
met de oppervlakken bovenop de keukenkasten? Deze worden
makkelijk vergeten omdat ze niet in het gezichtsveld liggen. Voor het
verwijderen

van
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of
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allesreinigers goede resultaten. U trekt best handschoenen aan omdat
de schoonmaakmiddelen ook de huidoliën op je handen wegnemen. Wil
je van in het begin intensief schrobben vermijden, leg dan
krantenpapier of plastiekfolie bovenop de kasten. Dan hoef je enkel bij
het wisselen ervan, de oppervlakken snel schoon te vegen.

Tip n°5
Dampkappen maken integraal deel uit van elke keuken om te
voorkomen dat voedselgeuren zich snel en sterk verspreiden. Maar de
dampkap absorbeert niet alleen geuren – het is ook een magneet voor
vet. Daarom is het belangrijk de dampkap niet enkel aan de buitenkant,
maar bij regelmatig gebruik ook om de 2 à 3 weken binnenin schoon te
maken. Verwijder de metalen filter en plaats hem verticaal onderin de
vaatwasmachine, of horizontaal bovenin wanneer het vuil hardnekkiger
is (check de voorschriften van de fabrikant). Om zeker te zijn dat alle
vet verwijderd wordt, kies je best een wasprogramma van 60° of meer.
Vervolgens veeg je de binnenkant van de dampkap schoon met een
alkalisch reinigingsmiddel. Afdrogen met een katoenen doek en klaar!

