schoonmaaktips
Woningonderdeel
A-Z

Wat verwijderen

Schoonmaakadvies

Opmerkingen

Binnendeuren

Vuil/vlekken

Natuurlijke zachte (groene)
zeep

Hardnekkige vlekken met spiritus
of terpentine; geen schurende
middelen gebruiken

Goten

Vuil/bladeren

Keukenkastjes
(kunststoflaminaat)

Vuil/stof

Kranen

Onderhoud

Is de goot verstopt? Verwijder
de bladeren of bel met
Pré Wonen.
Natuurlijke zachte (groene)
Hardnekkige vlekken met spiritus
zeep.
of terpentine.
Geen schurende middelen
gebruiken
Stop- en aftapkranen
U voorkomt hiermee
minimaal 1x per jaar enkele
kalkafzetting. Pas op met
keren dicht en opendraaien.
schuursponsjes (ook plastic
sponsjes); deze geven krassen
Kalkaanslag in kraanuitloop
of douchekop kunt u in
schoonmaakazijn of
ontkalkingmiddel oplossen

Kunststof
aanrechtblad

Vuil/vlekken

Ramen en kozijnen

Vuil/stof

Ruiten

Stickers

RVS spoelbakken

Vuil/stof

Sanitair

Vuil/stof
Kalkaanslag

Spiegels
Stickers

De perlator (zeefje onder
kraan) 1x per jaar reinigen.
Natuurlijke zachte (groene)
zeep

Natuurlijke zachte (groene)
zeep. Controleer kitvoegen
op vervuiling en onthechting.
Lijmresten met
stickerverwijderaar
Verdund bleekwater of niet
krassend schoonmaakmiddel

Natuurlijke zachte (groene)
zeep
Op de aangetaste plek een in
azijn gedrenkte prop keukenof toiletpapier te leggen en
gedurende de nacht laten
inwerken.
Niet te nat afnemen.
Lijmresten met
stickerverwijderaar

Beslist geen thinner, aceton of
benzine gebruiken.
Zet nooit hete pannen direct op
het aanrecht maar gebruik altijd
een onderzetter om
beschadigingen te voorkomen
Geen thinner, aceton of benzine
gebruiken
Eerst zoveel mogelijk lostrekken
Oppassen met schuursponsjes
(ook van plastic); geeft krassen.
LET OP; kalk of cementresten
direct verwijderen, anders
ontstaat ’roestpitjes’ op het RVS
Geen schurende
schoonmaakmiddelen
Wrijf kranen regelmatig droog
met een doekje. Zo voorkomt u
kalkaanslag.

Achterblijvend vocht kan de
spiegel beschadigen
Eerst zoveel mogelijk lostrekken

Woningonderdeel
A-Z

Kleine
beschadigingen aan
glazuurlaag of
emaille (bijvoorbeeld het tegelwerk
of wasbak)
Wat verwijderen

Schilderwerk

Sifons

Vuil

Vensterbanken

Vuil

Wand/vloer tegels

Vuil/stof

Hiervoor zijn reparatiesets in
diverse kleuren verkrijgbaar
bij bouwmarkten.

Schoonmaakadvies

Opmerkingen

Natuurlijke zachte (groene)
zeep.
Beslist geen aceton, thinner
of benzine.
Reinig regelmatig de sifons
onder de wastafels en
gootsteen.

Niet afdekken met kranten of
ander drukwerk. Drukinkt geeft
af.

Water met huishoudelijk
reinigingsmiddel
Natuurlijke zachte (groene)
zeep

Verfspatten

Thinner

Wasemkap

Vuil/vet

Waterslag (of:
raamdorpel)

Vuil/stof

Maak het filter om de paar
weken schoon. De wasemkap kunt u ook regelmatig
schoonmaken i.v.m. vetaanslag in het apparaat zelf.
Het vetfilter houdt lang niet
alles tegen.
Lauwwarm water met een
niet agressief schoonmaakmiddel

Controleer bij verstoppingen
altijd eerst de sifon. Advies: spoel
alle afvoeren ten minste
tweemaal per jaar door met heet
sodawater.
Dit is te adviseren boven het
gebruik van chemische
ontstoppingsmiddelen (bij
verkeerd gebruik kan dit zelfs tot
verstopping leiden).
Let op krassen!!
Nooit reinigen met middelen
waar kalkoplossers zijn
toegevoegd

Wanneer u de vetaanslag niet
regelmatig verwijderd is er kans
op brandgevaar.

Niet met schuurspons; dit geeft
krassen

Let op!!

Gebruik nooit twee soorten schoonmaakmiddelen door elkaar. Er is kans op een
chemische reactie met als gevolg zeer agressieve dampen.

Tip:

Gebruik niet teveel water bij het reinigen van de stalen binnenkozijnen (ook het
glazen bovenlicht). Dit kan roestvorming geven.

Postbus 2008
2002 CA Haarlem
e-mail
telefoon

mail@prewonen.nl
088 77 00 000

