Instructie huiskamer schoonmaken met microvezel
• Maak hetgeen je in je interieur wil gaan schoonmaken eerst stofvrij. Stofvrij maken van je
interieur gaat perfect met bijvoorbeeld de afstof handschoen.
• Maak je microvezel doek nat en wring hem goed uit. Vouw de doek in meerdere vlakken
zodat je langer kan doorwerken.
• Werk in een zo logisch mogelijke volgorde. Zo veel mogelijk van hoog naar laag en van
buiten naar binnen.
• Is een vlak van je microvezeldoekje vies, pak dan een schoon vlak en ga dan vervolgens
verder met schoonmaken.
• Werk zo de ruimte door die je wil schoonmaken.
• Als je alles hebt schoongemaakt ga je tenslotte de vloer
schoonmaken.
• Heb je tapijt of een vloer met voegen zoals plavuizen of
natuursteen dan ga je de vloer stofzuigen.
• Indien je een harde vlakke vloer hebt dan ga je deze stofwissen of
stofzuigen
• Na het stofvrij maken van je vloer ga je tenslotte je vloer moppen.
• Het moppen van je vloer kun je perfect doen met de volgende systemen.
Instructie huiskamer schoonmaken met schoonmaakmiddel
1 Voordat je gaat schoonmaken is het belangrijk om alles eerst stofvrij te maken in je
huiskamer.
2 Vul een emmer met lauw water (maximale temperatuur als badwater voor een baby) en
doseer daarin de juiste hoeveelheid schoonmaakmiddel zo als aangegeven op het etiket.
3 Maak het doekje nat en wring het vervolgens uit tot de juiste vochtigheid.
4 Zorg er voor dat je niet met een te nat doekje werkt want dit laat strepen na.
5 Vouw het schoonmaakdoekje in meerdere vlakken en begin vervolgens met
schoonmaken.
6 Werk hierbij in een logische volgorde.
7 Is een vlak van je doekje vies, pak dan een schoon vlak. Door op
deze manier te werken voorkom je dat de doek vaak uitgespoeld moet worden. Je hoeft
dus minder vaak met je handen in het water en de doek uit te wringen.
8 Werk zo de ruimte door die je wil schoonmaken.
9 Je bent nu bij de vloer aangekomen.
10 Het schoonmaken van je vloer kun je op de ouderwetse manier doen met een emmer
en een dweil of je kiest voor een meer moderne manier van werken.
11 In ieder geval moet je de vloer voordat je hem gaat dweilen of moppen altijd stofvrij
maken. Dit kun je doen door middel van stofwissen of stofzuigen.
12 Tenslotte ga je de vloer dweilen of moppen. Voor het moppen van je vloer kun je hier
kijken voor een aantal prettige systemen om mee te werken.
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Deze instructie van www.schoonmaakgoeroe.nl voor het schoonmaken van je huiskamer is een
onderdeel van de pagina: interieur schoonmaken
Andere instructies die je misschien interessant vindt:
•
•
•
•
•

Afstoffen van het interieur
Schoonmaken met interieurmop
Badkamer schoonmaken
WC schoonmaken
Laminaat schoonmaken
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