SCHOONMAAKTIPS

Na het feesten wacht de schoonmaak
Schoonmaaktips na een feestje thuis
Wilrijk, 20 december 2016 – Nieuwjaar staat voor de deur. En waar
vinden de feestelijkheden plaats? Vaak bij u thuis. Alleen maar denken
aan de staat waarin je huis zich nadien zal bevinden, doet je liever weer
naar bed gaan. Want hoe geslaagder de party was, hoe meer er de
volgende dag op te ruimen valt. De volgende tips zorgen ervoor dat
alles snel schoongemaakt is, zodat je niet bang meer moet zijn om te
feesten.

Tip n°1
Om na een feestje alles snel weer schoon te maken, is het aangeraden
systematisch tewerk te gaan. Een goede motivatie is frisse lucht in huis
te laten. Daarna begin je met het grootste werk: pak een vuilniszak en
gooi er alle afval van het feestje in. Vervolgens zet je het vuile
vaatwerk, de bestekken en de glazen in de afwasmachine of in de
gootsteen. Het is pas daarna dat je in actie komt met de stofdoek, de
stofzuiger en de dweil – precies in die volgorde.

Tip n°2
Eens het meeste vuil is geëlimineerd, maak je de werkbladen en de
tafels schoon. Ga steeds van hoog naar laag, opdat vallende kruimels
het al schoongemaakte oppervlak niet opnieuw vuil maken. Daarna pas
kan je de stofzuiger gebruiken. Vergeet de gleuven in de sofa niet waar
vast kruimels van chips zijn terechtgekomen. Na alles te hebben
gestofzuigd, reinig je de harde vloeren met een dweil. Haal eerst alles
van de vloer en ga vervolgens met de dweil langs de boorden van de
kamer, om daarna in de andere richting te gaan in een 8-beweging.
Hierdoor wordt voorkomen dat het vuil wordt uitgespreid. Wie deze stap
wil overslaan, kan ook de FC 5 reiniger voor harde vloeren gebruiken.
Deze dweilt de vloer en zuigt meteen ook het vuile water op in dezelfde
beweging.
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Tip n°3
Aangezien de gasten door het huis lopen met hun schoenen aan en
omdat het salon wel eens tot een dansvloer omgetoverd wordt, blijven
soms zwarte strepen achter. Met een dweil zijn die strepen moeilijk tot
onmogelijk te verwijderen. Daarom gebruik je best een magische gom.
Deze elimineert op een zachte manier alle zwarte strepen op elke
vloerbedekking. Op waterbestendige vloeren zoals tegels of linoleum is
het ook mogelijk een stoomreiniger in te zetten om de laatste vlekken
weg te werken.

Tip n°4
Kaarsen creëren een warme sfeer. Maar ze laten vaak ook hardnekkige
vlekken achter op tapijten en fauteuils. De algemene regel is om de
warme, zachte was niet aan te raken. Het is beter te wachten tot de
was is uitgehard om de grote stukken dan weg te schrapen met de rug
van een mes of een lepel. Om de rest te verwijderen, plaats je een stuk
keukenpapier op de getroffen plek. Ga er vervolgens over met een
strijkijzer op gemiddelde temperatuur tot de was volledig geabsorbeerd
is. Deze methode helpt echter niet bij synthetische tapijten en
vloerbekledingen – raadpleeg hiervoor de richtlijnen van de fabrikant.

Tip n°5
In het vuur van de discussie, is een ongelukje snel gebeurd: een glas
rode wijn wordt omgestoten op het tapijt. Om vlekken te vermijden, is
snel reageren de boodschap. Daarom is het aangeraden onmiddellijk
met een schone doek op de vlek te deppen en daarna een
tapijtontvlekker aan te brengen. Helpt zout werkelijk tegen vlekken van
rode wijn? Het zout absorbeert weliswaar het vocht, maar over het
algemeen wordt de wijn sneller opgenomen door de tapijtvezels dan
door het zout. U reinigt het tapijt dus best achteraf nog een keer
grondig.

