SCHOONMAAKTIPS

Tips om tot 80% water te besparen
Hoe gewoontes aanpassen ten goede komt
aan het milieu
Hoogstraten, april 2015 – Koken, schoonmaken, douchen: Belgen
verbruiken dagelijks heel wat water. De volgende kleine tips tonen
hoe u water kan besparen door simpelweg enkel gewoontes aan te
passen. Aan u om ze toe te passen.

Tip n°1
Eenvoudig maar doeltreffend: de kraan dichtdraaien bij het
tandenpoetsen spaart water. Zeven liter drinkwater kan worden bespaard
bij drie minuten tandenpoetsen. En, een beker gebruiken voor het
spoelen spaart eveneens water. Trouwens, een lekkende kraan meteen
herstellen kan een besparing tot honderden liter drinkwater per maand
opleveren.

Tip n°2
Bij de schoonmaak kan water worden bespaard door stoom te gebruiken.
Schoonmaken met behulp van een emmer en een dweil verbruikt zo’n
vijf liter water per 60 vierkante meter. Met de SC 3 Premium
stoomreiniger van Kärcher, bijvoorbeeld, wordt maar liefst 1700 liter
stoom geproduceerd uit één liter water, en dat is voldoende voor
dezelfde oppervlakte. Bijkomend voordeel is dat deze machines
hygiënisch schoon reinigen zonder gebruik van reinigingsmiddelen.

Tip n°3
Afwassen is niet leuk. Het gebruik van een vaatwasser is handig,
waterbesparend en veel efficiënter. Zo gebeurt het best: vul de machine
altijd maximaal. Voorspoelen onder stromend water is overbodig
aangezien moderne vaatwasmachines een perfect schoon resultaat
afleveren zonder voorwas. Gebruik een kort wasprogramma bij borden
en glazen die slechts licht vervuild zijn.

Tip n°4
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In de zomer is het aangeraden tuin- en terrasplanten ’s morgens water te
geven. Op dat moment van de dag verdampt het water niet zo snel als in
de namiddag en dus hebben planten gedurende de hele dag voldoende
water. Het Kärcher Rain System met Senso Timer is ideaal voor het
automatisch irrigeren van tuinen. Irrigatietijden kunnen makkelijk worden
ingesteld om zo beplanting op vaste tijden water te geven via de
waterslangen in de tuin en op het terras.

Tip n°5
Het wassen van fruit en groenten onder stromend water resulteert in een
hoger waterverbruik. Beter is het om appels, wortelen, enz. te wassen in
een schaal. Dit voorkomt dat grote hoeveelheden drinkwater ongebruikt
in de afvoer verdwijnen. Het resterende water in de schaal kan daarna
gebruikt worden om uw binnenplanten water te geven.
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