Instructie badkamer Schoonmaken
Deze instructie badkamer schoonmaken is een handleiding voor de regelmatige schoonmaak
van je badkamer. Het schoonmaken van je badkamer kun je verdelen in regelmatig terug
kerende werkzaamheden en de periodieke werkzaamheden. De regelmatige werkzaamheden
houden het bijhouden van je badkamer in. Door goed regelmatig je badkamer schoon te
maken stel je de periodieke werkzaamheden uit. De periodieke schoonmaak van je badkamer
houdt met name het ontkalken in.
Instructie badkamer schoonmaken

1. Ruim de vloer leeg, zet je spullen even buiten de deur.
2. Het is belangrijk de vloer van je badkamer te stofzuigen, hiermee voorkom je dat
de voegen in je vloer snel vies worden.
3. In de afvoerput van je douche en wastafel zitten meestal haren. Deze kan je
weghalen met een stukje wc papier.
4. Vul een sprayflacon met koud water en voeg 5ml sanitairreiniger toe.
5. Zorg er voor dat de spray kop niet op nevelen staat maar op een straal.
6. Neem een schuurspons met een wit schuur oppervlak en maak deze nat onder de
kraan.
7. Ga nu vanuit de sproeiflacon de schuurspons inspuiten met de oplossing van de
badkamerreiniger. Spuit hierbij op het schuurgedeelte van de schuurspons.
8. Ga nu met de schuurspons alle tegels, de douchewand en de kraan goed opschuren.
9. Denk er om dat je de voegen ook goed schuurt, hier hoopt zich veel vuil op.
10. Als je wat oudere voegen hebt die wat dieper liggen kun je de voegen ook
borstelen met een tandenborstel.
11. Indien de schuurspons droog begint te worden, spuit deze dan vanuit de
sproeiflacon weer vochtig met de oplossing badkamerreiniger.
12. Schuur ook goed alle randjes en de kitvoeg.
13. Als je alles goed hebt geschuurd dan ga je alles afspoelen met de douchekop met
koud water.
14. Je kunt nu alles laten drogen, als je het fijn vindt mag je alles natuurlijk ook
nadrogen. Het beste kun je hier een microvezeldoek voor gebruiken.
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