SCHOONMAAKTIPS

Zo wordt de lenteschoonmaak gemakkelijk
Schitterend schoon in geen tijd
Hoogstraten, april 2015 – De lente is in het land, samen met de
eerste zonnestralen. De winter is meestal de minst populaire tijd
van het jaar om de ramen te lappen. Nu de winter voorbij is, moet er
grondig schoongemaakt worden. Vervelende stoflagen, onzichtbaar
in de donkere wintermaanden, worden nu plots duidelijk zichtbaar
wanneer de zon doorbreekt. Het is tijd om te beginnen aan de
lenteschoonmaak. Hier zijn enkele tips.

Tip n°1
Een methodische aanpak van de lenteschoonmaak bespaart u veel tijd.
U kan best de ene kamer na de andere schoonmaken, en altijd van
boven naar onder. Dit spaart tijd, omdat al het stof dat neerdwarrelt
meteen verwijderd wordt en niet landt op voorwerpen die al werden
schoongemaakt. Zo gaat u best te werk: eerst stof afnemen van alle
oppervlakken zoals kasten, tafels, vensterbanken en planten. Vervolgens
meubelbekledingen en meubels stofzuigen. Ten slotte de vloeren
dweilen.

Tip n°2
Als de winter voorbij is, is het tijd om de ramen te lappen en de zon
binnen te laten. Het is belangrijk dat na het schoonmaken geen
waterdruppels op het glas achterblijven om strepen te vermijden. De
Kärcher Window Vacs zoals de WV 5 zijn ideaal voor een snelle en
streepvrije ramenreiniging. Dit praktische instrument maakt ramen
onberispelijk schoon. Dankzij de handige zuigfunctie wordt het vuile
water in het reservoir opgevangen in plaats van op de vloer te druppen.
Natuurlijk moeten ook de raamlijsten en de vensterbanken
schoongemaakt worden.

Tip n°3
De lenteschoonmaak is ook een goede gelegenheid om meubelen,
bekledingen en gordijnen grondig schoon te maken, om vuil en stof dat
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zich heeft opgestapeld tijdens menig gezellige winteravond, te
verwijderen. Meubelbekleding kan makkelijk gestofzuigd worden.
Matrassen moeten verlucht en omgedraaid worden, donsdekens gaan
naar de droogkuis. Alle wasbare textiel zoals dekens, kussenslopen of
gordijnen moeten gewassen worden in de machine. Gordijnen hangt u
na het wassen best onmiddellijk weer op om kreuken te voorkomen.

Tip n°4
De winter is voorbij, tijd om even in de kleerkast te kijken. Kledingstukken
die gedurende minstens een jaar niet uit de kast zijn gekomen, zullen
naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer gedragen worden en kunnen
dus worden weggegooid. Moeilijk soms, maar fijn is dat er dan wel plaats
vrij komt voor nieuwe kleren. Voordat u de kleding die nog wel gedragen
wordt teruglegt, is het goed de kast te stofzuigen en schoon te maken
met een vochtige doek.

Tip n°5
Vuil nestelt zich in het kleinste hoekje. Daarom is het een goed idee een
microvezeldoek rond een bezemsteel te binden om het stof weg te
nemen van tussen radiatoren en rolgordijnen. Een stoomreiniger
gebruiken is echter makkelijker. Hardnekkig vuil wordt, zonder
reinigingsmiddelen, verwijderd met behulp van een fijn mondstuk. Tip:
leg een handdoek achter en onder de radiator om vuil en water op te
vangen en de vloer te beschermen.
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