Instructie ramen wassen buitenzijde met ramen schoonmaken set
1. Maak de inwas vacht van de Evika inwasser nat onder de kraan en knijp
hem uit tot druipvrij.
2. Doe een paar druppels afwas middel op de inwas vacht en verdeel dit
gelijkmatig met de hand over de vacht.
3. Veeg het loszittende vuil van het kozijn met een stoffer.
4. Sop de kozijnen af met een druipvrije spons
5. Zeep het hele raam nu helemaal in met de Evika inwasser, bij
vastzittende vervuiling gebruik je het schuurgedeelte van de inwasser om
het vuil los te schuren.
6. Neem met een klamvochtige microvezel doek de kozijnen af.
7. Trek nu met de Evika professionele raamtrekker het raam gelijkmatig
droog.
8. Neem met de microvezeldoek of met een spons de dorpel af.
9. Ga nu naar het volgende raam en herhaal bovenstaande stappen.
10. Met de Evika inwasser kun je vele ramen doen. Wordt de inwasser te
droog dan maak je hem weer nat en voeg je weer een paar druppels
afwasmiddel toe.

Instructie ramen wassen buitenzijde, traditionele methode
Veiligheid:
• Zorg voor een huishoudtrap die voldoende hoog is zodat je niet boven je
macht hoeft te werken.
• Denk er om dat je huishoudtrap op een stabiele ondergrond staat, voorkom
ongelukken.
• Ga stabiel op je huishoudtrap staan: sta niet met beide voeten op dezelfde
tree.
1. Verwijder het losse vuil van houtwerk aan de buitenzijde met een stoffer.
2. Doe in een emmer lauw water en voeg daar een drup afwasmiddel aan
toe.
3. Neem het houtwerk af met een goed doordrenkte druipvrije spons. Als je
met een te droge spons werkt kun je krassen in het verfwerk krijgen.
4. Spoel de spons uit en knijp hem uit tot druipvrij.
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5. Was nu de ramen van onder naar boven, dit om lekstrepen te voorkomen.
Geef enige druk op de spons om een goed reinigende werking te krijgen.
6. Spoel de spons tussendoor uit en zorg dat de spons nat genoeg blijft. Een
te droge spons kan in combinatie met zand op de ramen krassen
veroorzaken.
7. Is er sprake van vastzittende vervuiling dan kun je voorzichtig met een
schuurspons met een witte schuurpad de vervuiling weghalen. Denk er
om dat de schuurspons goed nat is.
8. Spoel de spons goed uit en knijp hem goed droog.
9. Maak nu met de goed uitgeknepen spons rondom de kozijnen droog.
10. Trek nu met een goede raamtrekker de buitenrand van het raam droog en
trek daarna het raam in horizontale banen droog in een vloeiende
beweging.
11. De hoekjes kun je eventueel nog nadrogen met een zeem of een
microvezel doek.

Deze instructie van www.schoonmaakgoeroe.nl voor het wassen van je ramen aan de buitenzijde
kun je gebruiken naast: ramen lappen en ramen zemen
Andere instructies die je misschien interessant vindt:
•
•
•
•
•

Badkamer schoonmaken
Badkamer ontkalken
Interieur schoonmaken
Huiskamer schoonmaken
Laminaat schoonmaken
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