SCHOONMAAKTIPS

Schoonmaaktips voor mensen met een
allergie
Schoonmaken zonder jeukende neus
Hoogstraten, 18 mei 2015 – Lang leve het mooie weer! Mensen die
verliefd zijn voelen vlinders in de buik, mensen met een allergie
eerder jeuk in hun neus. Terwijl mensen met een allergie voor
pollen vooral buitenshuis worden getroffen, hebben mensen met
een stofallergie eerder binnenshuis last. Voor hen is het niet zo
evident om schoon te maken met een borstel. De volgende vijf tips
maken schoonmaken makkelijker voor mensen met een allergie.

Tip n°1
Het ligt voor de hand, schoonmaken doet stof opwaaien. Om dit te
voorkomen, kan u best stof afnemen met een vochtige of antistatische
doek. Deze moderne manier van schoonmaken maakt het verwijderen
van stof makkelijker, want de stofdeeltjes worden aangetrokken door de
elektrische lading en blijven aan de doek kleven. Algemene regel: eerst
stof afnemen, dan stofzuigen.

Tip n°2
Sommige mensen reageren op reinigingsmiddelen en krijgen een
geïrriteerde huid of ademhalingsproblemen. Verdun daarom het
reinigingsmiddel met een beetje water om de concentratie te
verminderen, dit beïnvloedt het schoonmaakresultaat niet. Schoonmaken
zonder reinigingsmiddelen kan met een stoomreiniger zoals de SC 1
Premium van Kärcher, voor een hygiënisch schoon resultaat op harde
oppervlakken.

Tip n°3
Irriterende reinigingsmiddelen en stof in de lucht in gesloten ruimtes
vormen een aanzienlijk probleem voor mensen met een allergie. Mensen
die allergisch zijn aan huisstof moeten vensters en deuren open houden
tijdens het schoonmaken. In het hoogseizoen moeten mensen allergisch
aan pollen de kamers ’s morgens vroeg verluchten wanneer het aantal
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pollen niet zo hoog is. Doeltreffende luchtreinigers in de kamer en
raamschermen tegen pollen zijn ook aan te raden.

Tip n°4
Opgemaakte bedden zien er mooi uit, maar maken het ook makkelijker
voor stofmijt om te overleven. Dat komt omdat het meeste vocht, dat in
de loop van de nacht ontstaat door transpiratie, onder het beddengoed
blijft vastzitten. Daarom is het aan te raden het beddengoed open te
slaan en de kamer te verluchten. Kussens en donsdekens een tijdje
buiten hangen, helpt ook. Achterblijvende stofmijt wordt vernietigd door
het bedlinnen volgens de wasvoorschriften te wassen bij 60 tot 95
graden. Mensen allergisch aan huisstofmijt kunnen ook zogenoemde
‘encasings’ gebruiken (stofmijtbestendig hoezen) voor matrassen,
kussens en donsdekens.

Tip n°5
Voor mensen met een allergie zijn er stofzuigers verkrijgbaar met een
waterfiltersysteem, dat het opgezogen stof bindt met het water. De DS
6.000 stofzuiger van Kärcher beschikt over een waterfilter voor grondig
schone vloeren en een frissere, stofvrije lucht. Het stof dat niet wordt
vastgehouden in de waterfilter wordt verzameld in de machine met
behulp van een HEPA 13-filter, die minuscule stofdeeltjes en 99,99% van
de allergieopwekkende uitwerpselen van de huisstofmijt vasthoudt. Het
resultaat: geen jeukende neus en een prettig binnenklimaat. Leve de
lente!
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