SCHOONMAAKTIPS

Wat gedaan moet worden, moet gedaan
worden
De minst geliefde huishoudelijke taken
Wilrijk, 8 december 2016 – Wie kent ze niet: de huishoudelijke taken
die steeds weer uitgesteld worden, omdat iedereen er echt een hekel
aan heeft. Volgens een onderzoek uitgevoerd op vraag van Kärcher
staat ramen wassen bovenaan de top 4 van minst geliefde
schoonmaaktaken. Op plaats twee staat het poetsen van de badkamer,
onmiddellijk gevolgd door de reiniging van vloeren met water en het
afstoffen. Toch moeten deze taken gedaan worden. Met deze tips wordt
de volgende schoonmaakbeurt alvast iets aangenamer.

Tip n°1
Geen zin om de ramen te wassen of de badkuip te schrobben? Met
muziek gaat dat heel wat makkelijker! Zet de muziek van je favoriete
zanger op en de microvezeldoek gaat vanzelf op het ritme bewegen.
Het werk zal ook veel leuker en sneller gedaan zijn als je met twee of in
groep werkt. Bovendien kunnen zo de taken worden verdeeld en kan
iedereen doen wat hij het liefste doet.

Tip n°2
Ramen wassen kost tijd. En vaak is het resultaat zelfs niet naar
behoren. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de meeste mensen
dit werkje helemaal niet leuk vinden. Om deze klus snel en zonder
strepen te klaren, is het aangeraden een Window Vac te gebruiken.
Beginnen doe je met het verstuiven van reinigingsmiddel op de ramen,
om vervolgens het vuil los te maken met een microvezeldoek en ten
slotte het water op te zuigen met de Window Vac. En omdat niks zo
vervelend is als het werk te moeten herbeginnen, houdt u ook best het
weerbericht in de gaten voordat u begint met ramen wassen. Op erg
droge en zonnige dagen bijvoorbeeld, droogt het reinigingsmiddel op
nog voor je begint te wrijven. En dat laat lelijke vegen na!
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Tip n°3
Om te vermijden twee keer het werk te moeten doen, is het best de
badkamer van boven naar onder schoon te maken, wat trouwens ook
geldt voor de andere kamers. Hierdoor voorkom je dat het neervallende
stof de reeds schoongemaakte oppervlakken weer vuil maakt. Met
behulp van een stoomreiniger kunnen kalk- en zeepresten verwijderd
worden zonder lang te moeten schrobben. Is de laag kalk erg dik, breng
dan een beetje detergent met citroen aan, laat inwerken gedurende 30
minuten en spoel met water. Om kalkafzetting in de badkamer te
voorkomen, spoel je best na elke douche de muren af en droog je ze
met een microvezeldoek.

Tip n°4
Het reinigen van vloeren vraagt de nodige inspanning en is niet echt
geliefd bij vele mensen. Als algemene regel geldt dat je niet teveel
water mag gebruiken, omdat verschillende natuurlijke of synthetische
vloerbedekkingen zoals parket, kurk of laminaat de neiging hebben op
te zwellen als ze in contact komen met vocht. Het is daarom aan te
raden om ze te reinigen met een licht vochtige doek. Om de juiste
vochtigheidsgraad te bekomen, kan je een tweede droge doek
gebruiken. Eerst wordt de natte doek uitgewrongen om hem dan in te
pakken in een droge doek. Daarna worden beide nog eens extra
uitgewrongen.

Tip n°5
Om stof af te nemen, is het belangrijk de stofdoek juist te plooien. Door
hem in vier te vouwen in plaats van er een bolletje van te maken, heb je
een groter oppervlak om mee schoon te maken, én de doek moet
minder vaak gewassen worden. Ben je niet allergisch aan stof, dan kan
je ook droog afstoffen. Zachte doeken houden het stof beter vast.
Voordeel hiervan is dat je geen tweede keer over de oppervlakken moet
gaan om ze te drogen.

