SCHOONMAAKTIPS

Een harige zaak
Een huis met huisdieren schoon houden
Wilrijk, 29 september 2016 – Huisdieren brengen leven in huis, maar
ook vuil. Of het nu de hond is die over de net gedweilde vloer loopt met
poten vol modder, de kat die zijn eten omgooit of de hamster die in zijn
kooitje heen en weer loopt en zo overal doorheen het huis haren
achterlaat. Om het plezier van leven met huisdieren niet te vergallen,
kunnen volgende schoonmaaktips handig zijn.

Tip n°1
Net zoals we ons huis schoon houden, moeten we ook de ruimte waarin
onze huisdieren wonen en eten regelmatig schoonmaken. Dit betekent
vogelkooien schoonmaken met borstel en warm water – zonder enig
desinfecterend middel of chemisch product. Erg grote kooien kunnen
ook met de hogedrukreiniger schoongemaakt worden. De bakjes van
de hamsters kunnen makkelijk gereinigd worden in de badkuip. Spoel
eetbakjes na gebruik uit en zet ze in de afwasmachine. En wil je
voorkomen dat je hond of kat eten in het rond gaat strooien en sporen
achterlaat op de vloer, leg je best krantenpapier rond de eetbak.

Tip n°2
Honden, katten en knaagdieren hebben één ding gemeen – ze laten
allemaal haren achter. Daarom is het essentieel het huis regelmatig te
stofzuigen en te dweilen. Wil je niet iedere keer de stofzuiger
bovenhalen, dan is de accu-rolveger een ideaal alternatief. Het toestel
is altijd binnen handbereik.
Een klevende borstel waarop haren zich hechten is perfect geschikt
voor snel schoonmaken van sofa’s en fauteuils. En om in de eerste
plaats te voorkomen dat er zoveel haren op de vloer en op de
meubelen terechtkomen, is het aangeraden de dieren regelmatig te
borstelen.
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Tip n°3
Zoals vele eigenaars van huisdieren weten, schrapen katten vaak hun
poten tegen het glas van de deur om te laten weten dat ze naar buiten
willen, terwijl honden vaak hun snuit tegen de vensters duwen wanneer
ze in de tuin een eekhoorn in een boom zien klimmen. Het resultaat:
poot- en snuitafdrukken overal op het glas. Een Window Vac kan
gebruikt worden om met zeer weinig moeite of voorbereiding vuile
vegen

van

glazen

deuren

te

verwijderen.

Gewoon

het

schoonmaakmiddel op het oppervlak sproeien, het vuil losmaken met
een microvezeldoek en dan opzuigen met de Window Vac.

Tip n°4
Na een wandeling, gehoorzaamheidstraining of spelen met de frisbee in
het park, kan je ervoor zorgen dat je hond zo weinig mogelijk vuil mee
binnenbrengt in je propere huis door het gebruik van een anti-vuil sas.
Heeft de hond natte poten? Dan volstaat het matten aan de ingang te
leggen waar de hond dan over kan lopen. Voor het afkuisen van
modderige poten raden we aan een handdoek klaar te leggen aan de
deur. Zijn de poten zodanig vuil dat een handdoek onvoldoende is, dan
is een voetbad de enige optie. Vul een teil met water en plaats de poten
er één voor één in, of was met een washandje.

Tip n°5
Het is niet altijd mogelijk om te voorkomen dat onze viervoetige
vrienden vuil en modder in huis brengen. Wil je emmer en dweil liever
niet bovenhalen voor slechts enkele pootafdrukken, dan is bijvoorbeeld
een stoomreiniger van Kärcher de ideale oplossing. Deze warmt snel
op en kan met één simpele klik worden omgevormd tot een stoommop.
Bijkomend voordeel van het reinigen met stoom is dat geen chemicaliën
worden gebruikt, wat betekent dat huisdieren niet in contact komen met
schoonmaakmiddelen.

