SCHOON!
Meer beschermingstips
Houd schoonmaakmiddelen buiten bereik van kinderen.
Eet, drink en rook niet tijdens het gebruik van
schoonmaakmiddelen.
Houd vluchtige, brandbare schoonmaakmiddelen ver van open
vuur en andere bronnen van hitte en vonken.
Volg de gebruiksaanwijzing op.
Gebruik organische oplosmiddelen en andere speciale reinigers
niet in de nabijheid van huisdieren die niet kunnen weglopen
(zoals vogels in een kooi); zij hebben een fijnere reukzin dan
mensen en kunnen onder die middelen lijden.
De bijtende werking van zuur op je huid kun je na het spoelen
met water verminderen met een oplossing van 10 gram soda
(natriumcarbonaat) in een liter water. Spoel dit een minuutje
over je huid.
Gebruik nooit twee schoonmaakmiddelen door elkaar, tenzij
het in dit boek in een recept is aangegeven.
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Maar heel weinig mensen vinden het leuk om schoon te maken.

van
afwas tot
wasemkap

Toch moet het gebeuren. Dit boek helpt om het karwei zo efficiënt
en optimaal mogelijk te klaren.
Het begint met informatie over schoonmaakmiddelen en hulpmiddelen, met algemene schoonmaaktips en nuttige adviezen

Persoonlijke bescherming
Zie ook de uitgebreide informatie in het eerste hoofdstuk.
Huid gezond houden. Schoonmaakmiddelen (waaronder zuren
en basen) ontvetten de huid. Bescherm je handen met voor dat
schoonmaakmiddel geschikte rubber of kunststof handschoenen.
Oogbescherming. Bescherm ogen tegen spetters met een
veiligheidsbril. Per ongeluk schoonmaakmiddel in een oog? Spoel
met veel koud water onder de lopende kraan.
Veilig ademen. Adem damp van organische oplosmiddelen en
sommige andere vloeistoffen (zoals sterke zuren en basen) niet in.
Werk daarmee bij voorkeur buitenshuis.

voor je persoonlijke bescherming.
Daarna volgt het regelmatige schoonmaakwerk voor een groot
aantal oppervlakken en voorwerpen, aangevuld met allerlei onderhoudstips. Je leest hoe je de schoonmaakklus het best aanpakt,
en met de minste kans op beschadigen van het materiaal.
De informatie is alfabetisch opgezet en ook via een register terug
zaken.

Lees ook Weg die vlek! met tips voor het
verwijderen van vlekken.
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te vinden. Lekker makkelijk, zodat je tijd overhoudt voor leukere

Bij het samenstellen van dit boek is grote zorgvuldigheid betracht.
Maar de Consumentenbond aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor het deels niet lukken of mislukken van behandelingen.
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Inleiding
Maakt u voor uw plezier schoon? Vast niet. Schoonmaken is zelden leuk.
En het wordt nog vervelender als het resultaat te wensen overlaat. Dit boek
helpt u om het karwei zo efficiënt en optimaal mogelijk te klaren.
We beginnen met allerlei algemene schoonmaaktips en onmisbare adviezen voor uw persoonlijke bescherming. Die adviezen vindt u in verkorte vorm terug op de binnenflap. Als u die als bladwijzer gebruikt, heeft
u ze steeds bij de hand. Ook krijgt u informatie over schoonmaakmiddelen en hulpmiddelen. Informatie die belangrijk is voor een goed resultaat,
en dus de moeite waard om helemaal door te lezen.
Daarna gaan we aan de slag en leest u over het regelmatige schoonmaakwerk voor een groot aantal oppervlakken en voorwerpen, aangevuld met
allerlei onderhoudstips. Immers, hoe beter onderhouden, hoe minder u
schoon hoeft te maken.
U leest hoe u de schoonmaakklus het best aanpakt, en met de minste kans
op beschadigen van het materiaal. De informatie is alfabetisch opgezet.
Bovendien vindt u alles makkelijk terug in het uitgebreide register achterin.
Daar staan ook enkele adressen waar u hulpmiddelen kunt kopen.
Dit boek gaat over algemeen schoonmaakwerk. Voor het verwijderen van
vlekken heeft de Consumentenbond het boek Weg die vlek!

Alfred M. Jacobsen is auteur van een
reeks van doe-het-zelfboeken van de
Consumentenbond en is 30 jaar eindredacteur van de Consumentengids
geweest. Tot zijn brede interesses
behoren klussen en restaureren.
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AFWAS
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OM TE
WETEN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Voordat we op het ‘echte’ werk ingaan, eerst wat algemene informatie over schoonmaken. Ook leest u hoe u daarbij veilig te werk gaat
en welke middelen u kunt gebruiken.
Bij schoonmaken spelen drie zaken een belangrijke rol: het schoon te
maken materiaal, de soort vervuiling en het schoonmaakmiddel enprocédé. Dat geeft allerlei mogelijkheden, maar ook beperkingen.
Soms zult u een vlek willen verwijderen. Maar als daardoor de behandelde plek afsteekt tegen de rest van het oppervlak, moet u misschien
alles schoonmaken. Omgekeerd is een algehele schoonmaakbeurt vaak
niet genoeg om specifieke vlekken te verwijderen. Vaak is het nodig
eerst vlekken aan te pakken voordat u het geheel schoonmaakt; vooral
wanneer de vlekken anders van aard zijn dan de rest van de vervuiling.
Bovendien voorkomt u daarmee dat de gewone schoonmaakbehandeling de vlekverwijdering moeilijker of zelfs onmogelijk maakt. Sommige
vlekken kunnen bij verkeerde behandeling namelijk hardnekkiger worden.

MOOI VUIL
Sommige vervuiling geeft oude voorwerpen juist een mooi authentiek
uiterlijk, dat u bij schoonmaken niet moet verwijderen of aantasten.
Denk bijvoorbeeld aan een ‘patina’ op antiek brons
of tin of de mooie diepglanzende kleur van antiek
donker eiken. Hier bestaat de vervuiling voor een
deel uit het oorspronkelijke materiaal dat chemisch
van samenstelling is veranderd, bijvoorbeeld door
oxidatie.
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Algemene schoonmaaktips
Voor schoonmaken gelden de volgende, algemene adviezen.
• Reiniging is een samenspel van mechanische werking (bijvoorbeeld
wrijven, borstelen), tijdsduur (van het schoonmaakproces), temperatuur en chemie (schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en dergelijke).
• Bij veel oppervlakken is het aan te raden de schoonmaakmethode
eerst te testen op een uit het zicht zittende plek, om erger te voorkomen. Doe zo’n proef in elk geval bij kwetsbare materialen, zoals (behang)papier en textiel. En ook bij andere oppervlakken als u agressieve oplosmiddelen moet inzetten.
• Het is vaak beter een behandeling met een minder sterk schoonmaakmiddel enige keren te herhalen dan te proberen in één keer met
een sterker schoonmaakmiddel resultaat te behalen. Met ‘minder
sterk schoonmaakmiddel’ bedoelen we ook verdunde reinigingsmiddelen. Er is dan minder kans dat het oppervlak wordt aangetast.
• Als u een middel met water moet verdunnen, laat dan eerst het water
in de emmer lopen en voeg pas daarna het middel toe. Giet het middel voorzichtig in de emmer, zonder spatten, en roer dan goed.
• Draag bij schoonmaakwerk (oude) kleding die wel wat kan hebben.
• Bij veel artikelen staat in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing of
handleiding een schoonmaakinstructie. Bewaar die zorgvuldig, zodat u erop kunt terugvallen.

EEN OPLOSSING MAKEN
Een schoonmaakmiddel moet vaak worden verdund. Er kan op verschillende
manieren zijn aangegeven hoe u dit moet doen. De instructie ‘één maatdop op
vijf liter water gebruiken’, is heel duidelijk. Maar bij het advies om een oplossing te gebruiken van 8% ammonia, zijn er diverse mogelijkheden. Ammonia
wordt namelijk vaak verkocht als oplossing van zo’n 8%. Moet u het dan puur
gebruiken of wordt bedoeld dat u aan 920 ml water 80 ml ammonia moet toe-
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voegen? En bij een oplossing van 10% soda is het nog lastiger, want bedoelt
men 10 gewichtsprocenten of 10 volumeprocenten? Aangeven hoeveel gram
per liter moet worden opgelost, is veel duidelijker. In dit boek staat precies
hoeveel u van de verschillende grondstoffen moet mengen.

Persoonlijke bescherming
In het volgende hoofdstuk gaan we uitgebreid op allerlei schoonmaakproducten in. Op veel van deze producten staan waarschuwingen voor
een veilig gebruik, in het belang van uw eigen veiligheid en gezondheid.
Volg de adviezen dan ook op. Hier vindt u meer informatie over dit belangrijke onderwerp.

! GEBRUIK DE ZIJFLAPPEN!
De veiligheidstips vindt u verkort terug op de zijflappen van dit boek. U kunt
deze eventueel ook als boekenlegger bij de schoonmaakklus gebruiken, zodat
u deze belangrijke informatie altijd bij de hand heeft.

Voor een gezonde huid
Onze huid beschermt zichzelf en houdt zich soepel met een vet (talg)
dat in de huid wordt geproduceerd. Bijna alle schoonmaakproducten
lossen vet op, waardoor de huid schraal kan worden. Erg schrale huid
kan barsten en – pijnlijke – kloven vormen.
Ook kunnen schoonmaakproducten de huid irriteren (roodheid, neiging tot schilfering) of tot allergische reacties (eczeem) leiden. Andere
symptomen van aantasting van de huid zijn opgezette nagelriemen
en blaasjes op de handen. Sommige schoonmaakmiddelen zijn ‘zacht
voor de handen’, omdat ze vetachtige stoffen bevatten die op de huid
achterblijven, zodat ze niet zo schraal wordt. Het gaat hierbij vooral om
afwasmiddelen, allesreinigers en andere huishoudelijke schoonmaak-
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middelen; en ook om vloeibare handenwasmiddelen en specifieke handenreinigers voor na het klussen. Meestal is het niet nodig die vetachtige stoffen met schoon water van het gereinigde oppervlak te spoelen,
tenzij de gebruiksaanwijzing dit aangeeft of wanneer u een bijzonder
oppervlak reinigt.
Allerlei speciale reinigingsmiddelen kunnen schadelijk zijn doordat ze
door onze huid heen kunnen dringen. Denk aan sommige organische
oplosmiddelen, zoals aceton en thinner. Die kunnen in ons lichaam
kwaad doen, onder meer aan zenuwen en de lever. We moeten dus zo
veel mogelijk voorkomen dat de huid met die middelen in aanraking
komt.
Voor het beschermen van de handen kun je rubber en kunststof handschoenen gebruiken. Van welk materiaal de handschoen moet zijn,
hangt af van de vloeistof waartegen hij moet beschermen. Voor sop van
bijvoorbeeld afwasmiddelen, wasmiddelen en allesreinigers zijn alle
waterdichte handschoenen geschikt. Denk niet: het is maar een allesreiniger, dus ik hoef geen handschoenen te dragen, want onverdunde
allesreinigers kunnen flink basisch (pH 11) of zuur (pH 2) zijn; zie ook
verderop in dit hoofdstuk. Bij organische oplosmiddelen (zie verderop)
luistert het materiaal van de handschoen nauw. Niet-geschikte handschoenen kunnen worden aangetast of laten die middelen door naar de
huid.
Hierna staat een opsomming van vloeistoffen en het materiaal waarvan handschoenen moeten zijn gemaakt voor afdoende bescherming.
Hoe dikker het materiaal van de handschoen hoe beter, maar uiteraard hangt de bescherming ook af van de kwaliteit van de handschoen.
Verder maakt het uit hoelang er met de handschoenen wordt gewerkt:
op den duur kan damp er toch doorheen dringen. Voor het kopen van
veel van de hierna genoemde handschoenen zult u wat moeite moeten
doen. Mocht het niet lukken: achter in dit boek vindt u het adres van de
Labshop, waar u zeker zult slagen.
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Welke handschoenen zijn geschikt?
Een natte huid is kwetsbaarder en laat meer door dan een droge huid.
Om te zorgen dat de huid niet nat wordt door zweet dat niet kan verdampen, kunt u daarom het best gevoerde handschoenen kiezen. Was
de handschoenen geregeld in een warm zeepsopje, zeker na het gebruik
van middelen die in uw huid kunnen dringen. De binnenkant van ongevoerde handschoenen kunt u na het drogen van wat talkpoeder voorzien, waardoor ze makkelijker aan en uit te doen zijn.
Geschikte handschoenen
Vloeistof

Materiaal van de handschoenen

verdunde zuren

latex, chloropreen (ook neopreen genoemd);
zie verder bij sterke zuren

sterke zuren (zout- en fosforzuur)

butylrubber en pvc

verdunde basen

natuurrubber, chloropreen (ook neopreen
genoemd); zie verder bij sterke basen

sterke basen (zoals caustische soda)

butylrubber, nitrylrubber (ook buna-n- en
nbr-rubber genoemd) en pvc

alcoholen

latex, nitrylrubber (ook buna-n- en nbr-rubber
genoemd), chloropreen (ook neopreen
genoemd), butylrubber

koolwaterstoffen (waaronder terpentine,
terpentijn en thinner)

nitrylrubber (ook buna-n- en
nbr-rubber genoemd)

ketonen (zoals aceton, methylethylketon
en butanon; een bekend product is Bisonkitverdunner) en esters (zoals ethylacetaat
en isopropylacetaat)

butylrubber
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TIP

GEEN HANDSCHOENEN?

Mocht u toch een keer zonder handschoenen met sterk ontvettende middelen
werken, was daarna dan uw handen niet met zeep – want dat ontvet extra –
maar spoel ze zo nodig alleen met water af. Smeer ze daarna eventueel met
handcrème in.
Spatten van agressieve schoonmaakmiddelen op uw huid moet u zo snel mogelijk langdurig met koud water afspoelen.

Oogbescherming
Een veiligheidsbril kan tegen agressieve spetters en loskomende deeltjes
beschermen.
Een stofmasker samen met een veiligheidsbril dragen is bijna altijd lastig. Bij het werken met gevaarlijke vloeistoffen, prikkelende gassen en
dampen is een gasdichte bril met veiligheidsglas nodig. Zo’n model is
bijna altijd gecombineerd met luchtwegbescherming.

! IN HET OOG?
Wie toch per ongeluk schoonmaakmiddel in een oog krijgt, moet direct met
veel koud water spoelen (onder de lopende kraan). Wanneer het branderige
gevoel blijft, ga dan gelijk naar de huisarts of een eerstehulppost.

Veilig ademen
Damp van organische oplosmiddelen en sommige andere middelen
(zoals sterke zuren en basen) kunt u beter niet inademen. Werk met deze
middelen dan ook bij voorkeur buitenshuis. Als het per se binnen moet,
lucht dan goed terwijl u bezig bent (raam of deur wagenwijd open). U
kunt uw luchtwegen ook beschermen door gebruik te maken van een
masker met vervangbaar filterelement. Het filter moet specifiek geschikt
zijn om de stoffen uit te filteren die u gebruikt; let daarop bij de koop.
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Het masker moet voor een goede werking luchtdicht op uw gezicht
aansluiten. U kunt dit testen door de filteropening met de hand dicht te
houden en te proberen in te ademen. Als dit niet lukt, sluit het masker
luchtdicht af. Komt er wél lucht in het masker, probeer dan of het beter
afsluit als u de hoofdband(en) verstelt.
Veel maskers passen slecht en zitten ongemakkelijk. Ze zijn bovendien
een stuk lastiger als u een baard heeft of een bril draagt. Een masker
mag niet gaan irriteren of gaan plakken. Verder is het belangrijk dat een
masker in combinatie met een veiligheidsbril en/of gehoorbeschermers
te dragen is. Zodra u moeilijkheden met ademhalen krijgt, kunt u beter
een ander masker nemen of het filter vervangen.

Meer beschermingstips
• Houd schoonmaakmiddelen buiten bereik van kinderen.
• Eet, drink en rook niet tijdens het gebruik van een schoonmaakmiddel.
• Houd vluchtige, brandbare schoonmaakmiddelen ver van open vuur
en andere bronnen van hitte en vonken.
• Volg de gebruiksaanwijzing op.
• Gebruik organische oplosmiddelen en andere speciale reinigers niet
in de nabijheid van huisdieren die niet kunnen weglopen (zoals vogels in een kooi); zij hebben een fijnere reukzin dan mensen en kunnen onder die middelen lijden.
• De bijtende werking van zuur op uw huid kunt u na het spoelen met
water verminderen met een oplossing van 10 gram soda (natriumcarbonaat) in een liter water. Spoel dit een minuutje over uw huid.
• Gebruik nooit twee schoonmaakmiddelen door elkaar, tenzij het in
dit boek in een recept is aangegeven.
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Waarmee ga ik het vuil te lijf?
Hierna vindt u belangrijke algemene informatie over schoonmaak- en
hulpmiddelen. Zonder deze adviezen zal uw schoonmaak- of reinigingsklus weinig kans van slagen hebben.

Wat moet ik in huis hebben?
Met zeep, afwasmiddel, wasmiddelen en allesreiniger kunnen de dagelijkse schoonmaakklusjes worden geklaard. Daarnaast zijn er heel veel
speciale reinigers te koop.
Voor wie voorbereid wil zijn op het gros van de schoonmaakklussen, is
het handig om ook de volgende algemene producten in huis te hebben
(in alfabetische volgorde): absorberend poeder (zie verderop), aceton, alcohol (ethanol), ammonia, biologisch inweekmiddel of biologisch voorwasmiddel, borax, glycerine, babyshampoo, schoonmaakazijn, schuurmiddel, soda, spiritus, terpentine, wasbenzine en waterstofperoxide 10%.
Houd in de gaten dat chloorbleekmiddel, waterstofperoxide, borax en
biologisch wasmiddel tijdens het bewaren in kwaliteit achteruitgaan.
Welke andere middelen er nodig zijn, hangt van het huishouden af; zie
ook bij de specifieke schoonmaakadviezen in dit boek.
Droog mechanisch reinigen
Blazen, zuigen, borstelen, kloppen en vegen zijn vormen van droog mechanisch reinigen. Dat gaat vooral goed bij niet sterk hechtend vuil, zoals stof. Als u iets morst dat zich voor droog reinigen leent, begin dan
eerst het vuil zo veel mogelijk weg te scheppen met bijvoorbeeld een
lepel of bot mes. Doe dat altijd van de randen naar het midden toe (van
buiten naar binnen toe), om te voorkomen dat u een groter oppervlak
vervuilt. Vloeibaar vuil neemt u zo veel mogelijk op met bijvoorbeeld
absorberend papier; veeg ook hierbij van de randen naar het midden toe.
Bij sommige vlekken moet u overigens oppassen dat ze niet opdrogen,
omdat ze in natte vorm makkelijker te verwijderen zijn.
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BEGRIPPEN
In dit hoofdstuk komt u bepaalde termen regelmatig tegen. Handig om te
weten wat ze betekenen.
Aciditeit
Alkalie
Alkaliteit
Base
Detergent
Emulgeren
Fixeren
Denatureren
Neutraal
Niet-organisch
(anorganisch)
Organisch
Oppervlakteactieve stof
PH
Tannine
Tenside
Wasactieve stof
Zuur
Zuurgraad
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zuurgraad; zie ook bij PH, Zuur en Base
(base)oplossing met een pH van 8 en hoger
zuurgraad; zie ook bij PH, Zuur en Base
identiek aan alkalie; oplossing met een pH van 8 en hoger
middel dat de oppervlaktespanning van water vermindert
een niet-oplosbare stof met behulp van een andere stof fijn
verdelen (bijvoorbeeld in water)
vastzetten (van vuil)
met een giftig middel ondrinkbaar maken
oplossing met een pH van circa 7
niet van planten of dieren afkomstig
oorspronkelijk uit de levende natuur
middel dat de oppervlaktespanning van water verlaagt
(bijvoorbeeld zeep); zie ook tenside en detergent
eenheid voor de zuurgraad van een oplossing
looistof van plantaardige oorsprong
middel dat de oppervlaktespanning van water vermindert;
zie ook detergent en oppervlakteactieve stof
verlaagt de oppervlaktespanning van water; bijvoorbeeld
zeep
oplossing met een pH lager dan 6
geeft aan of een oplossing neutraal, zuur of basisch is
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Algemene hulpmiddelen
Doeken
Gebruik voor schoonmaakwerk zachte katoenen en ongekleurde doeken, want kleurstoffen kunnen afgeven. Begin met een schone doek en
vervang hem zo nodig of gebruik steeds een schoon plekje op de doek.
Pak alleen in specifieke gevallen een doek van een hardere textielsoort.
Gebruik voor schoonmaakdoeken bij het wassen geen wasverzachter.
Een microvezeldoekje reinigt gladde oppervlakken vaak ook goed met
alleen water, dus zonder gebruik van andere schoonmaakmiddelen.
Sponzen
Sponzen zijn voor sommig schoonmaakwerk gemakkelijk, omdat ze
zacht zijn en flink wat water kunnen opnemen. Gebruik geen natuursponzen, want er worden veel te veel sponzen uit de zeeën opgevist.
Zemen
Een zeem is heel zacht en geeft geen of nauwelijks vezels af. Hij is voor
bepaalde schoonmaakklusjes heel geschikt, bijvoorbeeld voor het reinigen van glas en sommige juwelen.
Papier
Keukenpapier, toiletpapier, papieren zakdoekjes, vloeipapier en andere
soorten goed absorberend papier kunnen vloeistoffen opnemen, en ook
vetten die met warmte vloeibaar worden. Gebruik altijd niet-gekleurde,
onbedrukte soorten, omdat kleurstoffen en drukinkt af kunnen geven.
Absorberende poeders
Deze poeders kunnen nodig zijn voor het opnemen van bijvoorbeeld
vervuiling uit dieperliggende delen van onder andere stucwerk, steen
en tapijt. Ze zijn in eerste instantie te gebruiken voor het opnemen van
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vloeibaar vuil, maar ook bij het verder schoonmaken kunnen ze goed
dienstdoen. In het kader ‘Absorberen’ leest u hoe u ermee te werk gaat.
Er zijn allerlei anorganische (niet van planten of dieren afkomstige) absorberende poeders, die echter lang niet allemaal even goed werken.
Makkelijk verkrijgbaar is krijtpoeder, maar beter werken Luvosaarde
(onder meer verkrijgbaar bij alternatieve voedingswinkels), pijpaarde,
kaoline (Bologneser klei), vol(lers)aarde en magnesiumoxide. De laatste
vijf producten zijn verkrijgbaar bij sommige ‘ouderwetse’ drogisten, en
sommige apotheken kunnen ze bestellen. Magnesiumoxide is ook verkrijgbaar bij sommige sportwinkels.
Maar het best werkt atapulgusklei (magnesiumaluminiumsilicaat; verkrijgbaar bij bedrijven die restauratiematerialen verkopen). Ook minerale kattenbakkorrels kunnen bruikbaar zijn, als u ze tot poeder kunt
wrijven (in een porseleinen vijzel). Maar test even of er geen pigmenten
op het te reinigen oppervlak achterblijven.
Een bruikbaar absorberend poeder van organische oorsprong is methylcellulosepoeder (behangplaksel of behanglijm).
Gebruik voor absorptie geen zout, omdat achterblijvende zoutresten
vocht vasthouden (zout is ‘hygroscopisch’: watervasthoudend) en omdat zout sommige vlekken kan fixeren.

ABSORBEREN
Meng een absorberend poeder met een geschikte schoonmaakvloeistof (bijvoorbeeld sop van fijnwasmiddel of wasbenzine). Breng daarna het ‘papje’
(maak het bij verticale vlakken zo stevig dat het niet uitzakt) in een laag van 5
mm dik op de vlek aan. Als het langer moet inwerken, dekt u het af met folie.
Als u na inwerking de folie weghaalt, laat u de vloeistof verdampen; dat kan
lang duren. De vloeistof weekt het vuil los, waarna het– deels – wordt geabsorbeerd door het poeder. Verwijder dan het droge poeder, bijvoorbeeld met
een stofzuiger voorzien van een borstelmondstuk. Om te voorkomen dat het
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poeder in de ondergrond dringt en daar een waas achterlaat of op den duur
gaat schimmelen (mogelijk bij poeder van organisch – van levende wezens afkomstig – materiaal), kunt u bij steen en stucwerk op het vuil eerst een stukje
dun Japans rijstpapier leggen dat met het oplosmiddel is bevochtigd. Dit flinterdunne papier haalt u dan na verwijdering van het gedroogde papje met het
gebruikte oplosmiddel of met water weg.

TIP

BORSTELEN

Om de ondergrond te ontzien, kunt u beter langdurig zacht dan kort hard borstelen. Was een borstel
of bezem die alleen droog wordt gebruikt af en toe
in een sopje van afwasmiddel. Spoel na met warm
water en sla dan zo veel mogelijk water eruit. Hang hem daarna op om te
drogen. Zet een natte borstel of bezem niet op de haren te drogen, want dan
drogen ze krom op. Let op met borstels met een handvat van kwetsbaar hout
of lakwerk; was daarvan alleen de haren. Er wordt weleens geadviseerd om
wat slappe haren van een borstel iets steviger te maken door ze nat te maken
met zout water en dit dan te laten drogen. Een slecht idee, want zo’n borstel
zal bij het gebruik wat zout afgeven en zout houdt vocht vast. Gebruik liever
een borstel die van nature wat steviger is.

Borstels en kwasten
Borstels zijn in te delen naar: kortharig/langharig, dicht opeen geplante haren/minder haren, natuurharen/synthetische haren, hard/zacht.
Voor sommige schoonmaakklussen lenen afgedankte tandenborstels
zich prima. Om lastige plekjes te bereiken kunt u de plastic steel makkelijk buigen nadat u hem voorzichtig heeft verwarmd (circa 150 °C) met
een schildersföhn (een gewone haarföhn wordt niet warm genoeg); de
kunststof moet door en door warm zijn voordat u gaat buigen, anders
breekt hij. Zie ook het kader ‘Borstelen’.
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Kwasten zijn te gebruiken voor het opbrengen van onder meer zuren,
basen en bleekmiddelen (zie verderop in dit hoofdstuk). Kwasten van
dierenhaar zijn niet altijd bestand tegen deze middelen; gebruik daarom
kwasten met kunststof haren. Let op: metalen onderdelen van kwasten
kunnen roesten, en daardoor zelf vlekken veroorzaken.
Warmte
Warmte kan bijvoorbeeld vetten vloeibaar(der) maken. Gebruik hiervoor
een strijkijzer of föhn op een zo laag mogelijke temperatuur. Bedenk
dat sommige ondergronden – zoals vinyl en andere thermoplastische
kunststoffen – door warmte zachter kunnen worden en daardoor kunnen vervormen. Door de föhn op een grotere afstand te houden, wordt
de temperatuur op het oppervlak minder hoog.
Stofzuiger
Met een stofzuiger kunnen we losse deeltjes verwijderen. Bij enigszins
hechtend vuil kunt u al zuigend borstelen, bijvoorbeeld met een borstelmondstuk. Er zijn ook klopveegzuigers.
Een te sterk zuigende machine kan een oppervlak beschadigen, en een
te zwak zuigende zuiger neemt het vuil niet op. Aan beide problemen
is wel wat te doen. Van sommige stofzuigers kan de zuigkracht worden
ingesteld, elektronisch en/of door het aanzuigen van valse lucht (vaak
door het openzetten van een schuif in de zuigbuis). U kunt de zuigkracht ook verminderen door de zuigmond verder van het te zuigen oppervlak te houden, terwijl u hem kunt vergroten door de opening van de
zuigbuis kleiner te maken, zoals met behulp van een spleetmondstuk.
Als u bij het stofzuigen wilt voorkomen dat losgetrokken onderdelen
worden opgezogen, kunt u de zuigmond van een zeef voorzien. Bijvoorbeeld een kunststofzeefje, stukje horrengaas of stukje van een panty dat
u met plakband op de zuigbuis vastzet.
Er is een heel scala aan (universele) zuigmonden te koop.
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Schurende middelen
Schuren is voor veel oppervlakken een laatste mogelijkheid om het vuil
te verwijderen. Het schuurmiddel moet bij voorkeur alleen het vuil verwijderen en niet het basismateriaal aantasten. Kies daarom een zo zacht
mogelijk schuurmiddel.
In principe kan elk harder materiaal een zachter materiaal schuren; veel
vlekken kunt u bijvoorbeeld verwijderen met een zachte doek. Door de
druk bij het wrijven te vergroten, versterkt u de schurende werking.
Staalwol bestaat uit fijne staaldraadjes, die door elkaar liggen. Staalwol is
in vier fijnheden verkrijgbaar. De fijnheid wordt met nullen aangegeven:
hoe meer nullen hoe fijner. De 00 is ongeveer vergelijkbaar met schuurpapier 100 à 120 en de 000 ongeveer met schuurpapier 240 à 280. Draadjes die van staalwol loslaten, gaan op den duur roesten. Gebruik staalwol
dus alleen als er in het te schuren materiaal geen holten zitten, waarin
staaldraadjes zich kunnen vastzetten. Schuursponsjes zijn er van fijn tot
grof, en van minder hard tot keihard.
Schuurpapier. De korrelgrootte wordt met verschillende codeersystemen aangegeven; het gebruikelijkst is met getallen. Hoe lager het getal
hoe grover; van circa 12 tot 1200.
Schuurpoeder is meestal grover van structuur dan vloeibaar schuurmiddel en is bovendien sterker geconcentreerd. Soms bevat het een
bleekmiddel en detergenten (zie verderop ).
Vloeibaar schuurmiddel bevat vaak fijnere en zachtere schuurmiddelen
dan schuurpoeder. Ze kunnen bestaan uit marmermeel of krijtpoeder.
Verder bevat het onder meer detergenten en soms chloorbleekmiddel.
Vloeibaar schuurmiddel zou volgens de reclame niet krassen; maar het
kan uiteraard wél fijne krasjes veroorzaken, en slijtage van het schoon te
maken oppervlak.
Polijstpasta en -poeder. Polijsten is een slijpproces met heel fijne deeltjes,
waardoor het oppervlak uiteindelijk gaat glanzen. Polijstmiddelen zijn
in verschillende hardheden en gradaties te koop. Puimsteenpoeder en
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tripel zijn er voor de eerste polijstbewerkingen; rode ijzeroxide en fijne
kalk voor de eindbewerkingen. Deze polijstmiddelen worden met water
of dunne minerale olie gebruikt. Als u een oppervlak met een steeds fijner polijstmiddel bewerkt, moet u het steeds tussen twee verschillende
polijstmiddelen schoonmaken.
Andere polijstmiddelen. Ook autocleaner, koper-, staal- en zilverpoetsmiddel en tandpasta bevatten polijstmiddelen.
Zelf maken. U kunt zelf een superzacht polijstmiddel maken van talkpoeder en spiritus.

HANDEN SCHOONMAKEN
Voor het reinigen van de handen is een stuk zeep de minst
milieubelastende en voordeligste keuze; vloeibare handzeep is duurder, milieubelastender (meer verpakkingsmateriaal, meer transport) en reinigt niet beter. Wat verder wel van pas kan
komen, is een speciale handenreiniger voor na het klussen – een product dat
onder meer in garages wordt gebruikt. Dit is minder schadelijk voor de huid
dan een organisch oplosmiddel. In plaats van een speciale handenreiniger
kunt u voor het verwijderen van smeer, olie, alkydharsverf en dergelijke ook
een eetbare olie of eetbaar vet gebruiken, zoals olijfolie, boter en margarine.
En uiteraard is het bij veel klussen mogelijk om te voorkómen dat de handen
vies worden door handschoenen te dragen.

Reinigingsvloeistoffen
Voor schoonmaken gebruiken we vaak vloeistoffen om het vuil in op te
nemen.
Let daarbij op de volgende zaken:
• De vloeistof mag het oppervlak niet aantasten. Als u niet weet of
dat kan gebeuren, is het aan te raden op een uit het zicht zittende
plek een proefje te doen. Vooral bij organische oplosmiddelen is het
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•

•

•

•

uitkijken geblazen. Soms tast de vloeistof het oppervlak direct aan,
soms wordt het pas na langduriger inwerking zichtbaar.
Als de vloeistof snel verdampt, kan de inwerktijd te kort zijn, tenzij
u het met vloeistof ingesmeerde oppervlak met een geschikte folie
(die niet oplost in het middel, of waardoorheen het alsnog verdampt)
afdekt.
Om te reinigen moet de vervuiling in de vloeistof oplossen, zodat u
ze samen kunt verwijderen. Soms moet de vloeistof royaal en soms
spaarzaam worden gebruikt. Bij royaal gebruik kan het vuil in de
vloeistof worden opgenomen, maar bestaat het risico dat het vuil
zich gaat verspreiden. U moet dan met schone vloeistof naspoelen.
Moet u de schoonmaakvloeistof spaarzaam gebruiken, breng hem
dan bijvoorbeeld aan met behulp van een doekje, waardoor het vuil
op de doek kan overgaan. Dit is een goede manier om plaatselijk vuil
aan te pakken en verspreiding binnen de perken te houden.
Om het vuil op te lossen, is soms langduriger inwerking van de
vloeistof nodig. Jammer genoeg kan een voorwerp niet altijd in zijn
geheel worden ondergedompeld. Als u als alternatief de vuile plek
plaatselijk wat intensiever met vloeistof behandelt, is er een kans dat
de vloeistof rondom verder in het materiaal trekt, waardoor een kring
kan ontstaan. Dat kan ook gebeuren als u een voorwerp voor een
deel onderdompelt.
Vloeistoffen verdampen: voorkom dat dit schade aan andere voorwerpen kan aanrichten of uw gezondheid schade berokkent.

Water
Water heeft bij schoonmaakwerk verschillende functies. Het lost het vuil
op en voert het af.
In zuiver water laten veel stoffen zich maar moeilijk oplossen. Watermoleculen hechten namelijk sterk aan elkaar: een waterdruppel op een
vet oppervlak zal een zo rond mogelijke vorm aannemen (water heeft
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een grote ‘oppervlaktespanning’). Om iets in water te kunnen laten
oplossen, moeten we daarom de oppervlaktespanning verlagen: dat
is de functie van onder meer zeep en synthetisch reinigingsmiddel
(detergent, tenside). Vandaar dat ze ook oppervlakteactieve stoffen,
grensvlakactieve stoffen en wasactieve stoffen worden genoemd.
Ook door water te verwarmen wordt de oppervlaktespanning verlaagd.
(Maar let op, want heet water kan sommig vuil juist sterker vastzetten –
fixeren – of het materiaal aantasten.)
Organische oplosmiddelen
Er zijn erg veel organische oplosmiddelen; sommige worden verdunningsmiddel genoemd omdat ze ook voor het verdunnen van bijvoorbeeld verf worden toegepast. De meeste algemeen verkrijgbare oplosmiddelen bevatten niet één stof, maar een mengsel. Er zijn wel beter
gezuiverde stoffen te verkrijgen – voor bijvoorbeeld laboratoriumwerk
– maar die zijn veel duurder.
In het kader ‘Voorzichtig met oplosmiddelen' op pag. 26) leest u waar u
bij gebruik van deze middelen op moet letten.
Aceton. Een erg vluchtige en makkelijk ontvlambare vloeistof die veel
kunststoffen aantast. Hij mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt op pvc,
(tri)acetaat (‘kunstzijde’) en kreukvrij gemaakte katoen. Traditionele nagellakremover bestaat uit aceton met een olie erdoor, om na gebruik een
laagje vet op de nagel en nagelriem achter te laten. Meng aceton nooit
met bleekmiddel, want dit kan een heftige reactie geven!
Alcoholen. In het dagelijks spraakgebruik bedoelen we met alcohol ethanol (‘ethylalcohol’), die voor consumptie geschikt is en in alle alcoholische dranken zit. Maar er zijn veel meer alcoholen, zoals methylalcohol
(‘methanol’; is giftig) en isopropylalcohol (‘isopropanol’). Voor huishoudelijk gebruik is ethanol in een aantal sterkten verkrijgbaar: bijvoorbeeld
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50, 70 en 90%; het is dan gemengd met gedestilleerd water. Door de hoge
accijns op consumptiealcohol is zuivere ethanol duur, evenals de verdunde ethanol die u bij de apotheek of drogist kunt kopen. Voor schoonmaakwerkzaamheden is dat vaak zonde van het geld. U kunt dan beter
de goedkopere – kleurloze gedenatureerde (met een giftig middel ondrinkbaar gemaakte), soms geketoneerde – ethanol aanschaffen. (Staat
in de tekst bij de diverse vlekken geen specificatie, gebruik dan 90% al of
niet gedenatureerde alcohol.)
Alcoholen zijn brandbaar. Gebruik voor textiel van acetaatvezels en voor
niet-kleurvaste stoffen geen sterkere oplossing dan circa 50%.
Spiritus oftewel brandspiritus is gedenatureerde ethylalcohol in een
concentratie van doorgaans 85% (de rest is grotendeels water). Let op:
de blauwe kleurstof kan een kleurzweem achterlaten op het schoongemaakte artikel.
Glycerine. Glycerine (glycerol) is een wat dikvloeibare alcohol die handig
kan zijn voor het weekmaken van oude vlekken. Hij tast kleuren en textiel niet aan. Meng glycerine nooit met bleekmiddel, want dit geeft een
heftige reactie!
Petroleum. Petroleum is een relatief goedkoop organisch oplosmiddel voor het schoonmaken van bijvoorbeeld machineonderdelen (fiets,
auto). De geur ervan blijft lang hangen.
Terpentine. Terpentine (terpentina, white spirit, peut; het is een soort
kookpuntbenzine) wordt voor de gebruikelijke alkydharsverven en highsolidverven als verdunningsmiddel gebruikt en is brandbaar. Gewone
terpentine bevat aromaten als benzeen en tolueen. Er is ook aromaatarme terpentine te koop, die vaak als ‘aromaatvrij’ wordt aangeboden.
Terpentijn. Terpentijn (terpentijnolie, gomterpentijn en dergelijke) is een
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soortgelijk product als terpentine, van natuurlijke oorsprong (gewonnen
uit van bomen afkomstige hars), maar daarom niet minder ongezond.
Thinner. Thinner is een organisch oplosmiddel, dat brandgevaarlijk is.
Het bevat tolueen. Het tast veel kunststoffen aan.
Trichloorethaan. Trichloorethaan (methylchloroform, 1,1,1trichloorethaan)
is een gechloreerd organisch oplosmiddel dat wordt gebruikt in sommige witte correctievloeistoffen en verfafbijtmiddelen. Het kan sommige
soorten kunststof aantasten. In een vlam of aan een heet oppervlak (ook
met brandende tabak!) ontleedt de stof onder vorming van de giftige
gassen chloor en fosgeen.
Wasbenzine. Wasbenzine is een brandbaar organisch oplosmiddel. Het
is vergelijkbaar met kookpuntbenzine, zoals petroleumether. Het wordt
onder meer gebruikt voor het verdunnen van verf (spuitverdunning) en
vlekverwijdering.

! VOORZICHTIG MET OPLOSMIDDELEN
Bijna alle organische oplosmiddelen bestaan uit vluchtige (snel verdampende)
bestanddelen. Een geringe hoeveelheid oplosmiddel kan al prikkelend werken
op slijmvliezen en ogen, en hoofdpijn veroorzaken. Langduriger blootstelling
aan een grotere hoeveelheid kan onder meer leiden tot schade aan het zenuwstelsel.
Veel organische oplosmiddelen zijn brandbaar: het etiket
waarschuwt dan voor ontvlambaarheid. Dampen van ontvlambare oplosmiddelen kunnen door een open vlam (bijvoorbeeld aansteekvlam van gastoestel) of door een vonk
ontsteken. Let op: bij elektrische motoren en contacten ontstaan vonken, en door – sterke – wrijving ontstaat warmte die
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uiteindelijk zelfs tot ontbranding van een oplosmiddel kan leiden. Sommige
oplosmiddelen vormen bij verhitting giftige stoffen. Dat gebeurt bij open vuur
in een atmosfeer waar damp van zo’n middel aanwezig is, maar ook al bij het
roken van een sigaret. Voor de roker zelf is dat extra slecht, want dan wordt
de damp door de sigaret heen aangezogen. Op het etiket van producten met
deze oplosmiddelen wordt daarvoor gewaarschuwd.
Bewaar alle organische oplosmiddelen alleen op een goed geventileerde
plaats. Als u wat van een oplosmiddel in een andere verpakking wilt overdoen, gebruik dan een verpakking van hetzelfde materiaal. Giet bijvoorbeeld
nooit oplosmiddel uit een glazen fles of blik over in een kunststof flacon. Het
plastic is daar mogelijk niet tegen bestand. Ook de dop van een niet-originele
verpakking kan worden aangetast. En voorzie de nieuwe verpakking van een
goed etiket.
Poetsdoeken met nog niet verdampt organisch oplosmiddel kunt u na gebruik
het best zo snel mogelijk naar buiten brengen, om het middel daar te laten
wegwaaien. Gebruik voor schoonmaakwerk nooit autobenzine; die bevat een
hoog percentage benzeen.

Zuren
Zuren werken bijtend ofwel etsend, afhankelijk van hun sterkte. Dat betekent dat het materiaal waarop u ze aanbrengt, kan worden ‘weggevreten’. Dat gebeurt ook met de huid; bescherm daarom uw huid – en uiteraard uw ogen – en zo nodig uw kleding en de ondergrond tegen sterk
zure producten. Verder kunnen dampen van zuren (sterk) irriterend zijn
voor de ademhalingsorganen; lucht dus altijd goed bij het gebruik.
Als u een zuur met water moet verdunnen, doe dan eerst water in de bak
of emmer en giet daar het zuur bij – nooit andersom! Bij het verdunnen
van een sterk zuur komt warmte vrij; bij grotere hoeveelheden kan de
reactie heftig zijn. Als u ze niet per se nodig heeft, is het af te raden zeer
sterke zuren in huis te hebben. Meng zuren nooit met bleekmiddelen,
want dit geeft heftige (tot explosieve) reacties en gevaarlijke dampen.
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U leest in alfabetische volgorde meer over de verschillende zuren.
Azijnzuur. Azijnzuur is een zwak organisch zuur. Het is te koop in verdunde vorm (vaak circa 8%) als schoonmaakazijn of huishoudazijn. De
voor consumptie bestemde azijn bevat minder sterk geconcentreerd
azijnzuur. Bij geconcentreerd, warm toegepast azijnzuur komen vrij
agressieve dampen vrij. Gebruik geen azijnzuur op textiel van acetaatvezels. Azijnzuur verdampt uiteindelijk.
Citroenzuur. Citroenzuur is een middelsterk organisch zuur. Het is te
koop in de vorm van kristallen (poeder). Citroenen bevatten tussen 5 en
8% citroenzuur. In veel andere vruchten zit ook citroenzuur. Citroenzuur wordt gebruikt in veel ontkalkende producten (zoals badkamerreinigingsmiddelen). Het heeft ook een enigszins blekende werking.
Mierenzuur. Mierenzuur is een middelsterk organisch zuur. Het komt in
sommige toiletreinigers voor en heeft daarin vooral de functie van kalkoplosser. Mensen die overgevoelig zijn voor formaldehyde kunnen ook
overgevoelig op mierenzuur reageren.
Oxaalzuur. Oxaalzuur is een middelsterk zuur. Het wordt onder meer gebruikt voor het verwijderen van roestvlekken uit hout en steen in een concentratie van 100 gram (kristallen of poeder) op een liter water. Een oplossing van oxaalzuur is algemeen te koop als ‘ontweringswater’. Het is een
middel om verweerd en verkleurd hout dat u transparant wilt afwerken,
wat op te lappen. De oppervlakte van het hout wordt er echter iets zwakker van. In het kader ‘Ontweringswater’ leest u hoe u het moet gebruiken.
Sulfaminezuur. Sulfaminezuur (amidosulfonzuur) is een middelsterk
anorganisch zuur, dat een kalkoplossend bestanddeel is van onder meer
sanitairreinigers.
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Wijnsteenzuur. Wijnsteenzuur is een matig sterk organisch zuur, dat u
kunt kopen in de vorm van kristallen.
Zoutzuur. Zoutzuur is een sterk anorganisch zuur. Het is te koop als verdunde oplossing bij doe-het-zelfwinkels en drogisterijen. Dampen ervan zijn giftig voor de luchtwegen.

ONTWERINGSWATER
Breng ontweringswater aan op droog hout en spoel het nadat het
zijn werk heeft gedaan zorgvuldig af met schoon water. U kunt de
werking van ontweringswater versterken door het te verwarmen
(doe dit in de open lucht). Verwarm au bain marie (in een emmer
heet water) tot 80 °C; de dop moet dan iets zijn losgedraaid, omdat
de vloeistof uitzet. Zet de fles nooit in een pan op het vuur! Bij verhitting van
oxaalzuur komt giftig koolmonoxide vrij, dat u niet mag inademen.

Basen
Basen worden ook alkaliën en hydroxiden genoemd; een oplossing in
water heet ‘loog’. Ze werken op vergelijkbare (zij het chemisch tegenovergestelde) manier als zuren, dat wil zeggen dat ze sommige materialen kunnen aantasten. Ook uw huid; bescherm die daarom – en uiteraard ook uw ogen – tegen basische producten. Verder kunnen dampen
van basen (sterk) irriterend zijn voor de ademhalingsorganen; lucht dus
altijd goed tijdens het gebruik. Een basische oplossing smaakt zeepachtig. Basen breken vetten, eiwitten en koolhydraten af en maken ze
oplosbaar in water. Gebruik geen basen op wol, zijde en andere vezels
van dierlijke oorsprong, kreukherstellend gemaakte katoen, aluminium,
sommige soorten email en verven op basis van olie (zoals alkydharsverf).

GOED OM TE WETEN

29

Aminen. Aminen zijn zwakke tot middelsterke basen. Ze zijn in dat opzicht vergelijkbaar met ammoniak, maar minder vluchtig. Ze worden in
veel schoonmaakmiddelen toegepast.
Ammonia. Ammonia is een oplossing van ammoniakgas in water. Het is
een middelsterke tot sterke base die voor huishoudelijk gebruik (‘huishoudammonia’) te koop is in een concentratie van 7 à 10%. Ammoniakgas verdampt makkelijk uit de oplossing; het is schadelijk voor uw
luchtwegen en ogen en bijtend voor de huid. Verder is ammonia milieubelastend (veroorzaakt zure regen). Ammonia wordt bijna nooit direct
uit een flacon gebruikt, maar eerst verder verdund: hoeveel, hangt af
van de toepassing.
Borax. Borax (natriumtetraboraat) is een kristallijne stof die goed in
warm water oplosbaar is. Hij vormt een zwakke base, die bruikbaar is
waar bijvoorbeeld ammonia te sterk is.
Kaliumcarbonaat. Kaliumcarbonaat geeft in oplossing een basische
vloeistof die vergelijkbaar is met soda. Kaliumcarbonaat wordt gebruikt
in sommige schoonmaakmiddelen.
Kaliumhydroxide. Kaliumhydroxide is een sterke base. Hij is verkrijgbaar
in de vorm van brokken of schilfers, die in water opgelost kaliloog geven.
Hij is wat eigenschappen betreft vergelijkbaar met natriumhydroxide
(zie hierna) en wordt toegepast in onder meer gootsteenontstoppers.
Natriumcarbonaat. Natriumcarbonaat (soda) is een zwakke tot middelsterke base, te koop in de vorm van kristallen. De waterhoudende vorm
van natriumcarbonaat heet kristalsoda; hij bevat circa 35% natriumcarbonaat. Er is ook een geconcentreerde, watervrije soda (‘gecalsineerde
soda’), die bijna voor 100% uit natriumcarbonaat bestaat; daarvan heeft
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u maar eenderde ten opzichte van de gewone soda nodig. Soda wordt bij
veel schoonmaakklussen gebruikt.
Natriumhydroxide. Natriumhydroxide (caustische soda) is een sterke
base. Hij is te koop in de vorm van schilfers, en opgelost in water. In het
laatstgenoemde geval heet hij natronloog. Caustische soda wordt gebruikt als gootsteenontstopper. De stof is nauwelijks milieubelastend en
verdampt niet (in oplossing geen gevaar voor de luchtwegen), maar is
sterk bijtend voor de huid.
Silicaten. Silicaten zoals natriummetasilicaat en orthosilicaat worden
in huishoudelijke schoonmaakmiddelen toegepast. Sommige van deze
basen zijn sterk.

ZUURGRAAD
Van waterige oplossingen kan de zuurgraad (aciditeit of alkaliteit) worden
bepaald. Of een oplossing nu zuur of basisch (alkalisch) is, de benaming daarvoor is ‘zuurgraad’. Deze wordt opgegeven in pH-waarde.
Oplossingen met een pH lager dan 7 zijn zuur; hoe lager het getal, hoe zuurder. Oplossingen met een pH van 7 en hoger (tot iets meer dan 14) zijn basisch
(alkalisch); hoe hoger het getal, hoe alkalischer. Op deze schaal is 7 neutraal.
Door een zuur of base met water te verdunnen, wordt de werkzaamheid verminderd (het werkt dan langzamer). Toch betekent dit niet dat u door een
sterk zuur te verdunnen een zwak zuur verkrijgt. De oplossing wordt weliswaar zwakker, maar een verdund sterk zuur werkt anders dan een minder verdund zwakker zuur, ook al hebben beide oplossingen dezelfde pH. Dat heeft
te maken met de eigenschap van sterke zuren om volledig in ‘ionen’ uiteen te
vallen, terwijl zwakke zuren veel minder vrije ionen vormen (ionen zijn de actieve deeltjes). Bij verdunning van een sterk zuur met tien keer zo veel zuiver
water schuift de pH een punt op naar neutraal.

GOED OM TE WETEN

31

Een voorbeeld: een sterk zuur met een pH van 2 moet u verdunnen met
10.000 keer zo veel water om een pH van 6 te bereiken. Maar bij zwakke zuren
is er méér dan tien keer zo veel water nodig om de pH evenveel op te laten
schuiven. Gebruik dus waar nodig een zo klein mogelijke hoeveelheid van een
sterk zuur, want ook in de afvoer kan zuur schade aanrichten! Behandel gebruikt sterk zuur liefst als chemisch afval.
Een soortgelijke redenering geldt ook voor basen. Gebruik dus als het zwakke
azijnzuur staat voorgeschreven geen verdund zoutzuur (is een sterk zuur) en als
het zwakke sodawater staat voorgeschreven geen verdunde caustische soda.
Bij schoonmaken hebben elk zuur en elke base hun specifieke toepassingsgebied. Zuur en base kunnen elkaar neutraliseren. Daarbij ontstaan water en
reststoffen (zouten); welke die laatste zijn, hangt af van de soort zuur en soort
base. Soms wordt aanbevolen restanten van een zuur of base te neutraliseren;
houd u daarbij aan de genoemde producten en verdunning, om te voorkomen
dat ongewenste restproducten of reacties ontstaan.
Voeg nooit base bij een sterk zuur, of omgekeerd, want de reactie kan erg
heftig – soms zelfs explosief – verlopen.
U kunt de werking van een zure of basische oplossing versnellen door hem te
verwarmen. Maar let op, want dan komt er meer damp vrij. Verhit nooit een
sterke oplossing!

Bleekmiddelen
Bleekmiddelen (oxidatiemiddelen) kunnen onder meer organisch materiaal afbreken en restanten van kleurstoffen omzetten in onzichtbare verbindingen. De werking van bleekmiddel
wordt versterkt door verwarming.
Op plekken in textiel waar roest- en andere metaalvlekken zitten, werkt bleekmiddel sterker. Voorkom daarom contact tussen
bleekmiddelen en metalen onderdelen, zoals knopen en ritsen. En
gebruik bij de behandeling met bleekmiddel bijvoorbeeld geen metalen
bakje of lepel. Spoel na de behandeling het bleekmiddel goed uit.
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Waterstofperoxide. Waterstofperoxide (H2O2) is een bleekmiddel dat in
verschillende concentraties te koop is. Een oplossing van circa 3% kan
worden gebruikt voor het bleken van kleurstofvlekken in textiel. Deze
geringe concentratie waterstofperoxide werkt het best bij temperaturen
van 85 tot 95 °C. Maar u moet snel handelen, omdat de waterstofperoxide bij deze temperatuur snel ontleedt.
Een 8%-concentratie kan al verbrandingsverschijnselen op de huid geven. Voorkom dus dat uw huid ermee in aanraking komt. Gebeurt dat
toch, was dan onmiddellijk met veel water af. En draag minimaal een
veiligheidsbril om uw ogen te beschermen. Een oplossing van 20% en
sterker reageert explosief bij verhitting, felle verlichting en bij menging
met sommige organische oplosmiddelen.
Door bewaren verliest waterstofperoxide langzaam zijn werkzaamheid; gebruik dus een niet te oude oplossing. Bewaar waterstofperoxide in het donker. Waterstofperoxide wordt in de fabriek gestabiliseerd.
Dit vermindert de blekende werking. Vlak voordat u waterstofperoxide
gebruikt, kunt u het stabiliserende middel neutraliseren door zo’n drie
druppels ammonia per 50 ml oplossing toe te voegen. Doe dit alleen
voor de hoeveelheid waterstofperoxide die u direct nodig heeft. Is bij
een specifieke behandeling niets aangegeven, dan kunt u waterstofperoxide wel een kwartier laten inwerken voordat u hem uitspoelt.
Ontkleurders. Ontkleurders (zoals nylonwit, wolwit en wolblank; een
veelgebruikte stof daarin is dithioniet) breken sommige kleurstoffen af
zonder de textielvezels aan te tasten. Vaak is het actieve bestanddeel een
sulfiet. Ze kunnen worden gebruikt voor wit wasbaar textiel. Spoel wel
heel goed na. Een ontkleurder wordt ook ingezet bij was die is ‘aangeverfd’ door een stuk dat in de was veel kleurstof heeft verloren. Maar
ook de oorspronkelijke kleuren van de aangeverfde was kunnen dan
veranderen! Met een ontkleurder kunt u ook proberen te sterk gebleekte
kleuren terug te halen. Ontkleurders ontwikkelen bij hun werking zwa-
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veldioxide, dat prikkelend werkt op onze ogen en luchtwegen. In combinatie met water wordt zwaveldioxide uiteindelijk omgezet in zwavelzuur. Lucht dus goed bij het gebruik hiervan.
Natriumhypochloriet. Natriumhypochloriet (chloorbleekmiddel, bleekwater) is vrij sterk basisch gemaakt, voor een betere werking. Er wordt
algemeen gedacht dat het de chloor is die het actieve werk doet, maar
feitelijk is het de niet sterk gebonden zuurstof die bleekt, bacteriën doodt
en ontkleurt. Natriumhypochloriet is in feite een sterker zuurstofbleekmiddel. Het gehalte aan wat men ‘actief chloor’ noemt, is circa 4,5%. Er
is ook verdikt bleekwater (‘dikbleek’), dat beter op verticale vlakken blijft
zitten. Ook andere schoonmaakmiddelen kunnen natrium- of kaliumhypochloriet bevatten; dit staat altijd op de verpakking. Door langdurig
bewaren en bij hogere temperaturen wordt natriumhypochloriet ontleed en dus minder werkzaam.
Voorkom dat chloorbleekmiddel in contact komt met de huid: het is sterk
ontvettend. En adem damp van chloorbleekmiddel niet in. Bij menging
van chloorbleekmiddel en een zuur ontstaat een reactie waarbij het giftige chloorgas vrijkomt. En als chloorbleekmiddel wordt gemengd met
ammonia of eiwit (bijvoorbeeld uit urine) worden chlooraminen gevormd, die de luchtwegen en ogen kunnen irriteren.
Chloorbleekmiddel wordt in veel huishoudens routinematig gebruikt
voor het schoonmaken van de wc, wastafels, bad, gootsteen en zelfs
stoep. Maar de werking tegen micro-organismen is onvolledig en van
korte duur; bovendien zijn de meeste micro-organismen die het loodje
leggen, onschuldig. Mocht het in verband met een besmettelijke ziekte
nodig zijn oppervlakken te ontsmetten, vraag uw (dieren)arts of de GGD
in dat geval om advies. Voor het normale schoonhouden zijn er betere
alternatieven.
Chloorbleekmiddel kan nuttig zijn om restanten van kleurstoffen uit wit
wasbaar textiel te bleken; gekleurd textiel dat gebleekt mag worden, is
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op het behandelingsetiket voorzien van een driehoekje met de letters Cl
erin. Zie verder het kader ‘Weer stralend wit’ hieronder.
Chloorbleekmiddel kan restanten achterlaten als u het niet helemaal
kunt wegspoelen. Het is daarom voor gebruik op muren (bijvoorbeeld
om schimmelresten weg te bleken) niet het beste middel. Gebruik daarvoor liever een algen- en wierdoder met quaternaire ammoniumverbindingen (‘quat’, onder meer verkrijgbaar bij bouwmarkten en tuincentra).
Er zijn twee stoffen die chloorbleekmiddel kunnen neutraliseren: natriumbisulfiet en natriumthiosulfaat, beide ‘antichloor’ genoemd. Ze
worden gebruikt in een concentratie van 0,5 g per liter water. Spoel goed
na met schoon water. Maar een gebleekte plek krijgt daardoor zijn kleur
niet terug.

WEER STRALEND WIT
Om te voorkomen dat het (chloorbleek)middel erger is dan de
kwaal (de vezels kunnen worden aangetast), kunt u zich het
best aan de volgende aanwijzingen houden: gebruik een concentratie van twee eetlepels chloorbleekmiddel per liter koud
water (7 tot 20 °C), meng het middel goed door het water
voordat u het textiel erin doet en week het hooguit een uur in
water van 7 °C en korter naarmate het water warmer is. Spoel
daarna goed uit met schoon water.
Tot slot dient u nog te weten dat u roestvlekken en vlekken
van andere metalen moet verwijderen voordat u gaat bleken. Anders loopt
u de kans dat de ondergrond (zoals het weefsel) op die plekken meer wordt
aangetast.
Niet bestand tegen chloorbleekmiddel is textiel waarbij op het behandelingsetiket een kruis door een driehoekje staat, textiel van dierlijke vezels (zoals
wol en zijde), textiel van kreukherstellend katoen, stof die een vuilwerende
behandeling heeft ondergaan en rekbare textiel (met een ‘elastomeer’).
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TIP

LOOS SCHUIM

Heel wat mensen denken dat veel schuim identiek is met een
goede schoonmaakwerking. Een misverstand: een schoonmaakmiddel kan prima werken zonder dat het schuimt.

Zepen, detergenten en andere schoonmaakmiddelen
Om vuil en vetten in water te kunnen laten oplossen, moet de
oppervlaktespanning van water worden verlaagd (zie eerder, onder
‘water’). Daar zijn allerlei mogelijkheden voor, zoals een alcohol of een
zuur, maar de bekendste zijn zeep en detergenten.
Zeep. Zeep bestaat uit ‘verzeepte’ plantaardige en dierlijke vetten. Het is
te koop in de vorm van blokken, en ook in pasteuze (groene zeep, zachte
zeep) en vloeibare vorm; de laatstgenoemde twee soorten lossen niet
altijd makkelijk op in water (vooral niet in koud water). Omdat bij het
maken van zeep bijna nooit alle vet wordt omgezet, blijft er altijd wat
vet over. Zeep laat daardoor wat vet op een oppervlak achter. In sommige zepen zitten nog resten van de loog die voor de zeepbereiding is
gebruikt, zoals in groene zeep (die overigens meestal bruingeel is), die
zelfs vrij sterk alkalisch is. Bij zeep voor gebruik op de huid wordt de
zuurgraad precies door de fabrikant ingesteld.
Terwijl zeep van vernieuwbare grondstoffen wordt gemaakt, zijn synthetische schoonmaakmiddelen bijna altijd van aardolie. Toch wordt er
niet meer zeep gebruikt, omdat zeep met kalk (uit water) onoplosbare
verbindingen (kalkzepen) vormt, die samen met een deel van het vuil
neerslaan. Die aanslag komt terecht op het oppervlak dat u wilt schoonmaken, en ook in bijvoorbeeld het wasteiltje of de emmer, en kan uiteindelijk zelfs tot verstopping van de afvoerleiding zorgen. Kalkzeep voelt
een beetje vettig aan. Synthetische detergenten hebben deze vervelende
eigenschap niet. Kalkzeep is overigens met een zuur op te lossen.
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Synthetische detergenten. Synthetische detergenten verlagen net als
zeep de oppervlaktespanning van water, maar produceren geen kalkzeep. Ze worden ook ‘tensiden’, ‘wasactieve stoffen’, ‘oppervlakteactieve stoffen’ of ‘syndets’ genoemd. Ze zijn naar hun werking in groepen
onder te verdelen, bijvoorbeeld kationogene (kationische), anionogene
(anionische), amfotere en niet-iogene (noniogene) tensiden. Deze termen zult u vaak ook op verpakkingen van was- en schoonmaakmiddelen tegenkomen.
Detergenten kunt u niet ‘los’ kopen (behalve bij een gespecialiseerd bedrijf); ze zitten in bijna alle schoonmaakmiddelen.
Schoonmaakmiddelen, algemeen. Onder schoonmaakmiddelen verstaan we mengsels van reinigingsmiddelen, zoals allesreinigers, afwasmiddelen, sanitairreinigers en dergelijke.
Schoonmaakmiddelen bevatten allerlei stoffen, met diverse functies;
onder meer detergenten (zie eerder). Weer andere bestanddelen (bijvoorbeeld enzymen, zuren of basen) breken vuil af, zodat het sneller
oplost of zich makkelijker aan stoffen in het schoonmaakmiddel bindt
en zo in oplossing blijft. Daarnaast zitten er stoffen in die hard – sterk
kalkhoudend – water verzachten, door kalk te binden. En soms bevatten
ze middelen (alcoholen en ethers) die de verdamping van het schoonmaakwater bevorderen, zodat restanten streeploos opdrogen.
Veel schoonmaakmiddelen zijn gekleurd; hoewel het schoonmaakmiddel in water wordt opgelost, kan het soms beter zijn een ongekleurd
schoonmaakmiddel te gebruiken, zodat elke kans op een kleurzweem
wordt vermeden. Gebruik niet meer schoonmaakmiddel dan de gebruiksaanwijzing opgeeft. Het schoonmaken gaat bij een hogere dosering vaak niet beter, maar er blijft wel meer schoonmaakmiddel achter
dat u moet wegspoelen. Laat het oppervlak liever langer inweken; dat is
vaak net zo effectief als een agressiever schoonmaakmiddel. Langer laten inweken spaart zo het milieu en ook uw krachten, want u hoeft min-
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der hard te poetsen. Gebruik voor het schoonmaken geen kokendheet
water, omdat dit tot brandwonden kan leiden en er veel meer schadelijke
dampen van het schoonmaakmiddel kunnen vrijkomen; warm of lauw
water is voldoende.
Een sopje kan nog best werkzaam zijn als het vuil is; spoel dan wat beter
na. Maar let bij textiel op met vuil sop, want wasgoed kan door neerslaand vuil vergrauwen en is dan heel moeilijk weer schoon te krijgen.
Meng nooit zonder kennis van zaken twee schoonmaakmiddelen; dat
kan vervelende reacties tot gevolg hebben.
Natriumbicarbonaat. Natriumbicarbonaat (dubbelkoolzure soda, zuiveringszout, emserzout) wordt onder meer gebruikt voor het van geurtjes
ontdoen van koel- en vrieskasten. In oplossing is dit zwak basisch.
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! MEER INFORMATIE
We beginnen nu daadwerkelijk aan de schoonmaak. Hierbij worden diverse
reinigingsmiddelen genoemd. Uitgebreide informatie daarover staat in het
inleidende hoofdstuk. Om het leesgemak te vergroten, verwijzen we daar niet
steeds naar, maar het is wel informatie die belangrijk is om uw schoonmaakklus te laten slagen.

Afwas
De afwas kan machinaal of met de hand worden gedaan. Bij veel bestek, serviesgoed en keukengereedschap geeft de fabrikant aan dat het
afwasmachinebestendig is; als dat niet het geval blijkt te zijn, kunt u de
fabrikant erop aanspreken. Andere voorwerpen kunnen – op den duur
– lelijk worden door machinaal afwassen: glas bijvoorbeeld kan dof
worden (aantasting van het oppervlak), en ook glazuur en email kunnen worden aangetast. Chroomstaal (dat magnetisch is) wordt eerder
beschadigd dan chroomnikkelstaal (niet magnetisch). De kans op aantasting en de snelheid waarmee het gebeurt, verschillen echter per product en per afwasmiddel. Dingen die u voorzichtigheidshalve beter niet
machinaal kunt wassen, zijn onder meer ouder serviesgoed (van vóór
circa 1960), serviesgoed met decoraties óp het glazuur – zoals ‘gouden’
biezen – en gedecoreerd glas; voorwerpen van zilver en aluminium en
verzilverde voorwerpen; kristal en houten voorwerpen; pannen met
sommige anti-aanbaklagen. Laat tijdens de machineafwas geen voorwerpen van verschillende metalen met elkaar in contact staan.

TIP
•
•
•
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verwijder alle grotere etensresten;
laat ingedroogde etensresten met koud water voorweken;
als theeaanslag in de machine onvoldoende wordt verwijderd, spoel dan
de spullen direct na het thee drinken om met koud water;
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koop niet meer machineafwasmiddel dan u in twee maanden opmaakt en
bewaar het in gesloten verpakking op een droge plaats.

Nog meer afwastips
Tot slot enkele algemene tips.
• Koffie- en theeaanslag op kopjes, roestvast stalen theelepels en
dergelijke die er niet meer in de afwas afgaan, kunt u proberen te
verwijderen met een hete, sterke sodaoplossing. Laat de aanslag
een tijd inweken en wrijf het oppervlak dan met een hard doekje
(bijvoorbeeld een zachte schuurspons of hard linnen doekje). Gaat
de aanslag er nog niet af, dan kunt u nog uw toevlucht nemen tot
een oplossing van milieubelastender chloorbleekmiddel, waarmee
de aanslag als sneeuw voor de zon verdwijnt. Gebruik zo’n 200 ml
chloorbleekmiddel per liter koud water (u hoeft niet per se een liter aan te maken). Laat het voorwerp daarin liggen tot het schoon
is. Combineer liefst een paar van deze schoonmaakklusjes door
ze successievelijk in dezelfde oplossing te doen. Op die manier
bent u zuinig met chlooroplossing. Maak de oplossing aan in een
kunststof bak en stop nooit twee verschillende metalen tegelijk
in de oplossing. Ook zilver kunt u beter niet in chloorbleek doen.
Er zijn ook sponsjes te koop die zonder schoonmaakmiddel gebruikt
kunnen worden om tal van oppervlakken te reinigen. De Consumentenbond liet ze door 11 mensen gebruiken voor allerlei schoonmaakklusjes. Hun meningen waren verdeeld. Soms ging het supermakkelijk, zoals bij theeaanslag op glas en aardewerk, en vuil op
tuinmeubelen en een kookplaat. Maar op hout maakte het sponsje
doffe vlekken en ook chroom bleef niet geheel onbeschadigd. Het
grootste nadeel is dat het sponsje snel slijt; soms al in één poetsbeurt.
Bovendien moet u bedenken dat het sponsje licht krast.
• Kaasresten gaan er het makkelijkst af met alleen koud water en een
borstel. Laat hardgeworden kaasresten een tijdje in koud water weken.
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Visluchtjes raakt u kwijt door aan het spoelwater een scheutje azijn
toe te voegen.
Voor het machinaal afwassen van zilveren voorwerpen hebben enkele vaatwasfabrikanten een speciale korf die de aantasting van zilver zou moeten voorkomen. En er zijn middelen om de aantasting
van glas te beperken.

Afwasmachine
Na iedere wasbeurt moet u het filter onder in de kuip inspecteren en zo
nodig schoonmaken. Maak ook de rand aan de onderkant van de kuip
van tijd tot tijd schoon. Let erop dat er geen satéstokjes, pitten, tandenstokers of scherven van gebroken glaswerk in de spoel- of afvoerpomp
terechtkomen. Hierdoor kan de motor van de pomp oververhit raken en
door de thermische beveiliging zal de pomp dan worden uitgeschakeld.
Een vies filter en vieze deurrubbers kunnen bij de afwasmachine de
oorzaak zijn van vieze luchtjes. Maak ze dus geregeld schoon.

Apparaten ontkalken
Door het verhitten van kalkhoudend (‘hard’) water slaat de kalk neer in
de vorm van ketelsteen. Dat gebeurt het meest op de heetste onderdelen,
bijvoorbeeld het verwarmingselement van een stoomstrijkijzer, elektrische waterkoker, gewone waterketel en elektrisch koffiezetapparaat. Een
dikkere laag kalk vermindert de werking van het apparaat. Dit soort apparaten moet dan ook van tijd tot tijd worden ontkalkt. Hoe vaak u dat
moet doen, hangt af van de hardheid van het water, de watertemperatuur en de gebruiksfrequentie, en ook van de in het apparaat toegepaste
materialen en de constructie.
U kunt het apparaat ontkalken door een kalkoplossend middel aan het
water in het apparaat toe te voegen, en dat voldoende lang te laten inwerken. Vaak gaat dat het best terwijl het apparaat in werking is, zodat
het water wordt verwarmd. Zie de gebruiksaanwijzing.
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Tenzij de gebruiksaanwijzing van het apparaat anders vermeldt, kunt u de kalk
in plaats van met een speciaal kalkoplossend middel vaak ook – voordeliger –
kwijtraken met schoonmaakazijn (drie delen op een deel water). Spoel daarna
goed (soms een paar keer) met schoon water na, om alle zuur te verwijderen.
Bij extra dikke kalkaanslag kunt u de concentratie van het zuur verhogen, de
inwerkingsduur verlengen of de temperatuur van het zure water verhogen.

Auto
Bepaalde onderdelen van de auto moet u altijd goed schoonhouden: de
ruiten en spiegels voor goed zicht, de ruitenwisserbladen tegen het krassen van de ruit, de lampen voor goed licht en de nummerplaten vanwege
de wettelijke plicht tot goede leesbaarheid.
Vanuit milieuoogpunt is het te verkiezen de auto te laten wassen in een
wasstraat of ’m zelf op een zogeheten wasplaats te wassen, mits het water
daar wordt opgevangen en hergebruikt, waardoor het rioolwater en de
bodem minder belast worden.
Houd vooral de voorruit vrij van olie en vet. Ook siliconen op de ruit
kunnen vooral ’s nachts bij tegenlicht voor bijzonder hinderlijke lichtverstrooiing zorgen. Siliconen kunnen afkomstig zijn uit autowas, of
van een speciaal aangebracht middel om water makkelijker af te laten
lopen. Speciale reinigingsmiddelen voor autoruiten bevatten daarom
ook fijne slijpmiddelen, omdat siliconen zich anders moeilijk laten verwijderen. Houd ook de binnenzijde van de autoruiten schoon; dat zorgt
er tevens voor dat ze sneller ontwasemen. Gewoon straatvuil, stof en olie
zullen autolak en chroom niet aantasten. Ze hoeven dan ook maar af en
toe te worden weggehaald. Pekel kunt u beter direct na een vorstperiode
(laten) wegspuiten, ook van de onderzijde van de auto. Vogelpoep bevat
agressieve bestanddelen (vooral sterke zuren) die lak (vooral de huidige
minder milieubelastende lakken) kunnen aantasten; haal deze dus weg.
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Was de auto niet in de zon. Spoel een droge, vieze auto eerst af, zodat het
vuil kan weken en er makkelijker afgaat. Gebruik royaal water om de kans
op krassen door vuil te verminderen. Spoel liefst met water het losse vuil
eraf voordat u het vuil weg gaat vegen. Was ook rond deuren en rond de
kofferklep en motorkap.
Prik de afwateringsgaatjes van deuren, drempels en dakgoten door, zodat er geen water in kan blijven staan.
Uit een test van de Consumentenbond van autoshampoo, afwasmiddel
en vloeibare zeep bleek dat ze hetzelfde schoonmaakresultaat kunnen
geven. De meeste shampoos bevatten was, maar veel glans en ‘afparelen’
van water mag u daar niet van verwachten. Het is aan te raden na het gebruik van een wasbevattende autoshampoo de ruiten te ontvetten.
Cleaners kunnen hardnekkig vuil verwijderen. Daartoe bevatten ze organische oplosmiddelen en slijpende bestanddelen. Een metallic lak zonder
transparante toplaag kan door de slijpmiddelen te veel worden aangetast.
Maar ook bij andere lakken kunt u cleaners (en was met cleaner) het best
maar zo zelden mogelijk gebruiken, want ze slijpen wat lak af. Het in de
was zetten van lak en chroom verhoogt de glans, maar vermindert de
kans op roestvorming niet. Zie ook bij ‘Chroom’.
Probeer voor schoonmaakklusjes aan de auto eerst een huishoudelijk
schoonmaakmiddel voordat u een speciaal auto-onderhoudsmiddel
aanschaft. Dat laatste is doorgaans veel duurder, terwijl het niet effectiever hoeft te zijn. Ook onder de motorkap kunt u zo nodig schoonmaken.
Normaliter is dat niet nodig, maar vuilophoping kan vocht vasthouden
en zo roest bevorderen.
Schoonmaken wordt meestal met een hogedrukspuit gedaan. Doe dat
liefst bij een tankstation of wasplaats waar het vuile water wordt opgevangen. Laat de motor voldoende afkoelen, omdat (ijs)koud water in
het ergste geval scheuren kan veroorzaken, bijvoorbeeld in de uitlaat.
Als de auto na het schoonmaken niet wil starten, droog dan de bougiekabels.
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Badkamer
Vuil in de badkamer bestaat vooral uit zeepresten, kalkzepen en kalk,
plus stof en resten van bijvoorbeeld cosmetica. Als u regelmatig schoonmaakt, zal zich niet snel een dikkere kalkafzetting kunnen opbouwen,
zodat u met vrij milde schoonmaakmiddelen als een allesreiniger kunt
volstaan. Zie voor het verwijderen van kalk verderop.
Kraanwater bevat kalk. Bij het verdampen van het water blijft die kalk
– en soms de gevormde kalkzeep – op het oppervlak achter. Mettertijd
wordt een dikkere laag opgebouwd. U kunt dit proces tegengaan door
oppervlakken na gebruik zo veel mogelijk droog te wissen of te vegen.

! VOORZICHTIG MET GLAZUUR EN EMAIL
Er zijn maar weinig materialen bestand tegen schurende, bijtende reinigingsmiddelen. Ook ‘niet-krassende’ schuurmiddelen kunnen het oppervlak wat
opruwen, waardoor het dof en makkelijker vuil wordt. Veelvuldig gebruik van
een schuurmiddel kan bijvoorbeeld een glazuur- en emaillaag binnen enkele
jaren doorslijpen.
Glazuur, email en glas in de moderne badkamer zijn prima bestand tegen
reinigen met desnoods een niet te harde kunststof schuurspons (let op: hard
wrijven kan wel degelijk krassen veroorzaken). Maar kunststof, chroom, lak en
verguldsel kunnen daar niet tegen. Zie voor het schoonmaken van chroomwerk bij 'Non-ferrometalen' en voor het schoonmaken van geëmailleerde
oppervlakken bij 'Email'. Glazuur is niet altijd bestand tegen fluoriden die
bijvoorbeeld in tandpasta worden gebruikt. Bij langdurige inwerking kunnen
zich vlekken vormen.
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Vettige rand
Een vettige rand in een bad kan bestaan uit kalkzeep: een stof die zich
vormt uit zeep en kalk afkomstig van het kraanwater. Als u het bad
zelfs met onverdunde allesreiniger niet meer schoon krijgt, kunt u het
proberen met een oplossing van schoonmaakazijn (drie delen op een
deel water); laat de kalkzeep daarin een tijdje weken. U kunt bijvoorbeeld
een paar laagjes wc-papier hiermee bevochtigen en op de bewuste
plekken aanbrengen.
Kalkaanslag
Kalkaanslag is te verminderen door een oppervlak waterafstotend te
maken. U kunt daarvoor een siliconenachtig middel nemen, dat wordt
gebruikt om gevels van huizen te impregneren (als u daarvan toevallig
wat over heeft) of een middel om autoruiten waterafstotend te maken.
De behandeling moet u regelmatig herhalen, maar let op bij vlakken
waarop u staat, want ze kunnen er gladder door worden. Als dit middel
een sterk organisch oplosmiddel bevat, kunt u het beter niet gebruiken
op kunststoffen en geschilderde vlakken; het hecht het best op steenen glasachtige oppervlakken. Omdat het water er makkelijker afglijdt,
blijft er minder water hangen waaruit kalk kan neerslaan. Maar de kalk
die wel neerslaat, is er niet makkelijker af te halen, zoals vaak wordt beweerd.
Kunststof en metaal kunt u behandelen met autowas; kalkaanslag laat
zich dan makkelijker verwijderen.
Kalk van een douchekop kunt u wegkrijgen door hem al of niet gedeeltelijk gedemonteerd, een tijdje in een oplossing van schoonmaakazijn
(drie delen op een deel warm water) te laten weken. Borstel zo nodig na.
Prik de gaatjes in een douchekop nooit door met een metalen voorwerp,
aangezien ze kunnen vervormen of groter worden. Gebruik bijvoorbeeld houten prikkertjes. Een douchekop met uitloop van siliconenrubber is met een paar zachte vegen van de vingers van kalk te ontdoen.
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Een kraanuitloop waar kalkaanslag op zit, kunt u in een azijnoplossing (drie delen op een deel water) weken door er een bakje met azijn zó
onder te zetten, dat de uitloop erin steekt. Of maak in azijn gedrenkte
watten of toiletpapier aan de kraanuitloop vast met een elastiekje.
U kunt een schuimstraalmondstuk (‘perlator’) van de kraanuitloop losschroeven en uiteennemen. Ook deze is te ontkalken met een azijnoplossing (drie delen op een deel water).

Schimmel
Dood eerst de schimmels met een quaternaire ammoniumverbinding.
Borstel het oppervlak daarna stevig met een harde natuurharen borstel –
die het oppervlak niet beschadigt – en een oplossing van quat. Zo nodig
kunt u restanten van de algen en wieren met natriumhypochloriet, ofwel
bleekwater, proberen te bleken. Uit een test van de Consumentenbond
enkele jaren geleden bleken de gewone bleekwaters uit de supermarkt
niet effectief genoeg. Er zijn speciale schimmelverwijderaars waar
evenveel chloorbleekmiddel inzit, maar dat beter gestabiliseerd is,
waardoor het sterker werkt. Volg de gebruiksinstructies en spoel met
schoon water na.

Barnsteen
Er zijn een paar harsen die worden gebruikt voor kralen en dergelijke
siervoorwerpen. Ze zijn broos, gevoelig voor warmte, organische oplosmiddelen, zuren en basen. Maak ze liefst alleen droog schoon door te
wrijven met een zachte doek.
• Amber. Onder deze naam worden sier‘stenen’ van diverse kleuren
aangeboden. Soms zijn ze van gestolde hars, maar in het ongunstigste geval zijn ze van kunststof. Maak ze schoon als barnsteen. Amber
is de Engelse naam voor barnsteen.
• Barnsteen (ook gele amber genoemd) is fossiele (duizenden tot miljoenen jaren oude), gestolde hars. Echte barnsteen is van namaak
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BEELD & GELUID

te onderscheiden doordat het bij opwrijven een iets muskusachtige
dennengeur afgeeft. Barnsteen kan door schoonmaken met water
dof worden. Gebruik zo nodig een zeem met een vleugje alcohol
(90%).
Kopal is ook een gestolde hars, die minder oud is dan barnsteen.
Maak kopal schoon als barnsteen.

Beeld- en geluidsapparatuur
De buitenzijde van deze apparaten kunt u afstoffen. Zo nodig kunt
u af en toe een lichtvochtige zeem gebruiken, enkel met water (tenzij
de gebruiksaanwijzing van het apparaat anders aangeeft). Door
schoonmaakmiddelen en hard wrijven kan namelijk de coating van de
behuizing worden aangetast. Houd de ventilatiesleuven van de apparaten
stofvrij; desgewenst kunt u ze zuigen met een zacht borstelmondstuk,
waarbij u de zuigkracht van de stofzuiger op de laagste stand heeft
ingesteld.

Camcorder (met band)
Af en toe, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en -omstandigheden,
moeten de koppen en bandgeleiding worden schoongemaakt met een
speciale reinigingscassette. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw
apparaat.
Cd-, dvd- en cd-romspeler
De lens van de laser kan vuil zijn, bijvoorbeeld door rookaanslag. Trek
eerst de stekker uit het stopcontact. U kunt dan de lens reinigen door de
kap van het apparaat te schroeven. Dan ziet u een verschuifbaar strookje
kunststof, dat door een veer op zijn plaats wordt gehouden. Als u het
voorzichtig opzijschuift, vindt u daaronder de lens. Maak hem voorzichtig met een wattenstaafje met alcohol schoon; laat geen haartjes van het
wattenstaafje achter. Maak niet vaker schoon dan strikt nodig.
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U kunt ook een schoonmaaksetje aanschaffen. Dat bestaat uit een reinigings-cd met borsteltjes en bijbehorende vloeistof. Zie de gebruiksaanwijzing. Zie voor het schoonmaken van cd’s/dvd’s verderop.

Luidsprekers
Af en toe kunt u het luidsprekerdoek schoonmaken door het te stofzuigen
met een vlak mondstuk (zonder borstelharen, want die kunnen door het
doek heenprikken), met de zuigkracht van de stofzuiger op de laagste
stand ingesteld. De conus – het geluidproducerende membraan – van
een luidspreker is erg kwetsbaar. Laat de stofzuiger er niet aan trekken
en maak het nooit nat.
Platenspeler
Maak de naald schoon met een kwastje en een speciale reiniger voor
grammofoonnaalden. Als u dat heel regelmatig doet, zal zich niet zo
veel vuil opbouwen dat het geluid vervormd wordt. Schakel wel eerst
de versterker uit. Houd de draaitafel schoon door hem af en toe met een
stofzuiger met borstelmondstuk te zuigen.
Voor het schoonmaken van grammofoonplaten zijn allerlei hulpmiddelen te koop. Een borsteltje dat stof op de plaat tijdens het spelen verwijdert, kan goed reinigen, mits het geen statische elektriciteit opwekt.
Daarvoor bestaan geaarde borsteltjes. Bewaar platen goed tegen stof beschermd, liefst in een antistatische hoes.

! NIET OP DE DRAAITAFEL
Gebruik een siliconenroller niet op de draaitafel, omdat
dit de as te zwaar kan belasten.
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Televisie
Een lcd- en plasmascherm zijn met een lichtvochtig microvezeldoekje
goed schoon te maken, zelfs beter dan met de speciaal daarvoor
gemaakte doekjes, bleek uit een test van de Consumentenbond in 2009.

Behang
Er zijn veel soorten behang, die elk een eigen aanpak kunnen vergen bij
het schoonmaken. Alle soorten kunt u afstoffen of met een schoon borstelmondstuk op de stofzuiger – de zuigkracht op zijn laagst ingesteld
– van stof ontdoen.
Behang van papier met een vinyltoplaag, schuimvinyl en behang met
een metallische toplaag kunt u met een lichtvochtige spons of vochtige
doek afnemen. Gebruikt u daarbij een sopje, veeg dan met schoon water na. Vinyl is niet bestand tegen sterke organische oplosmiddelen als
thinner en aceton, maar u kunt zo nodig wasbenzine en terpentine gebruiken. Het meeste papierbehang is heel moeilijk schoon te maken (zie
ook het kader ‘Symbolen afwasbaarheid behang’); bijna elke schoonmaakmethode laat er sporen op na. Loszittend vuil dat er met de stofzuiger niet afgaat, kunt u zonder het behang te beschadigen behandelen
met een kneedgom (verkrijgbaar bij winkels in kunstenaarsbenodigdheden en sommige kantoorboekhandels). Neem het vuil al deppend met
de gom op. Gebruik steeds een ander deel van de gom; deze is te kneden en dubbel te vouwen. U kunt ook zelf een bolletje kneden van een
dag oud wittebrood (waterbrood, geen melkbrood). Een steviger vastzittende, niet-ingedrongen vlek kunt u proberen weg te gommen met
een kleurloos vlakgom van vinyl; maak cirkelvormige bewegingen. Als
u papierbehang met water schoonmaakt, gaat het bobbelen (al trekt het
bij droging wel weer glad, maar het is niet zeker dat het dan weer aan de
ondergrond hecht), en nat papier is sterk verzwakt, zodat het bij wrijving
eerder beschadigt.
Vet kunt u zo veel mogelijk proberen op te nemen door op de plek ab-
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sorberend papier aan te brengen en daar met een warm strijkijzer overheen te gaan. Neem steeds een nieuw stuk papier, tot de plek niet meer
afgeeft. Dan kunt u het resterende vet proberen te verwijderen door licht
met een organisch oplosmiddel te wrijven. Gebruik om te beginnen
wasbenzine, omdat thinner en aceton opgedrukte kleuren en motieven eerder aantasten. U kunt proberen het ingedrongen vuil verder te
verwijderen door een stevig papje te maken van absorberend poeder en
wasbenzine. Breng dat 5 mm dik op de plek aan en laat het opdrogen,
waarna u het wegzuigt met het borstelmondstuk van de stofzuiger terwijl u licht borstelt. Herhaal zo nodig de behandeling.
Behang met een ruwe oppervlakteafwerking – bijvoorbeeld van vezels
of vlokken – is in principe moeilijker schoon te maken dan glad behang.
Bij sommige soorten zullen de vezels, vlokken, grasjes of wat het ook
mogen zijn algauw loslaten of lelijk worden.

SYMBOLEN AFWASBAARHEID BEHANG
Op behang en in monsterboeken voor behang kunt u de hier afgebeelde
symbolen tegenkomen, die aangeven in hoeverre het afwasbaar is.
•

•

•
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Bij watervast behang kunt u vers behangplaksel met een
vochtige spons weghalen. Let bij naderhand vochtig
schoonmaken op bij de naden, want als er vocht intrekt,
kan het behang daar loslaten.
Licht wasbaar behang mag u voorzichtig met een
vochtige spons en in water opgeloste, vloeibare alkalivrije
synthetische zeep afnemen, bijvoorbeeld bij lichte
vervuiling. Let op bij naden, want als er vocht intrekt, kan
het behang daar loslaten.
100% wasbaar behang kunt u met water, een
neutraal, mild schoonmaakmiddel (handafwasmiddel,
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babyshampoo) en een zachte spons reinigen; maar onder meer vetvlekken
gaan er zelden uit. Let op bij naden, want als er vocht intrekt, kan het
behang daar loslaten.
Borstelvast behang kunt u met water, een neutraal, mild schoonmaakmiddel (handafwasmiddel) met een spons of een zachte borstel reinigen
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Wat hardnekkiger vervuiling en mos op stoep of terras is met water
en een stevige borstel te verwijderen. Is het oppervlak groot, dan
kan de hogedrukspuit goede diensten bewijzen, al of niet met een
borstelhulpstuk. Gebruik liefst geen chemische middelen om planten
en mos te doden, maar trek onkruid uit.

Beton
Een kale betonnen vloer kan door het gebruik iets slijten, waardoor er stof
(cement, zand) afkomt. Dit kunt u met de stofzuiger verwijderen (let op:
veel stofzuigerzakken en stoffilters verstoppen door dit fijne stof ). Beton
is iets poreus, zodat vloeibaar of pasteus vuil erin kan dringen. U kunt
beton schoonmaken met een sop van synthetisch schoonmaakmiddel
(gebruik geen zeep, omdat daardoor kalkzeep wordt gevormd).
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Door beton van een afwerklaag (bijvoorbeeld van verf) te voorzien,
kunt u het indringen van vuil voorkomen en het oppervlak makkelijker
schoonmaken.

Boeken
Boeken die lang in de boekenkast staan, kunnen heel wat stof vangen.
Afstoffen met een zachte borstel geeft veel dwarrelend stof in de lucht,
daarom kunt u het best een langharig zacht borstelmondstuk op een
stofzuiger gebruiken. Stel de zuigkracht op de laagste stand in en veeg
slechts zachtjes.
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Cd, dvd en soortgelijke schijfjes
Schoonmaken kan met een vochtige zeem of vochtig microvezeldoekje.
Zo nodig gebruikt u een sopje met weinig handafwasmiddel, maar knijp
de zeem of het doekje goed uit en veeg met schoon water na. Veeg niet
in een cirkelvormige beweging, maar recht over de cd heen. Als u een
kras zou maken, is de kans dat dit een storing veroorzaakt, zo het kleinst.

Ceramiek
Ceramiek is gebakken klei. De voorwerpen daarvan zijn onder diverse
namen bekend: terracotta, aardewerk, steengoed, porselein. Veel van
deze voorwerpen zijn geglazuurd; glazuur vormt een harde (vaak gladde), waterdichte laag. Moderne gebruiksvoorwerpen van ceramiek zijn
meestal eenvoudig schoon te maken door afwassen met sop. Schuurmiddelen kunnen krasjes veroorzaken, ook in een glazuurlaag. Gebruik
bij hardnekkige vervuiling zo nodig een harde (afwas)borstel, heet water
en geconcentreerd sop. (Zie ook bij ‘Afwas’.)
In principe moet u voordat u bijzondere vervuiling gaat verwijderen,
eerst de aard van het vuil achterhalen. De schoonmaakmethode en
-middelen hangen namelijk van de soort vuil af.
Gaat het om een waardevol (antiek) kunst- of siervoorwerp, vraag dan
een gespecialiseerde restaurator om raad voordat u met schoonmaakwerk begint. Dat geldt in het bijzonder voor voorwerpen met beschadigd
glazuur en voor ongeglazuurde voorwerpen. Als de glazuurlaag gebarsten (craquelé) of anderszins beschadigd is, kan vuil eronder dringen.
Ondeskundige schoonmaakpogingen kunnen tot gevolg hebben dat
het opgeloste vuil dieper in de ceramiek dringt. Als schoonmaken met
een sterk geconcentreerd sop niet lukt, kunt u na door en door drogen
proberen het vuil te bleken met een oplossing van 10% waterstofperoxide waaraan u per 50 ml drie druppels ammonia toevoegt.
Ongeglazuurde, zachte ceramiek kan stoffen opnemen. Verwijdering
daarvan kan lastig zijn. Algehele vervuiling van een ongeglazuurd voor-
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werp kunt u eerst proberen aan te pakken met een warm, sterk geconcentreerd sop van babyshampoo; spoel heel goed met warm water na en
laat het voorwerp goed doordrogen. Hardnekkige vetten kunt u proberen
te verwijderen door schoon te maken met tri of wasbenzine. Organische
stoffen, zoals plantenresten, kunt u proberen te verwijderen met waterstofperoxide (zie hiervóór); spoel goed met warm water na. Gaat het om
plaatselijke vervuiling en is er kans op kringvorming als het oplosmiddel
het vuil in het materiaal verspreidt, dompel dan het hele voorwerp onder.
Kalkafzetting op ceramiek (zoals sanitair en plantenpotten) kunt u met
een oplossing van een zwak zuur, zoals huishoudazijn, verwijderen.
Sterke zuren, zoals zoutzuur, zullen ceramiek aantasten.
Er bestaat ook ceramiek waarbij er versieringen op het glazuur zijn aangebracht, zoals van verguldsel, zilver en verf. Dat is kwetsbaar, en bij
kunstvoorwerpen soms zelfs niet bestand tegen wassen met water.

Computer
Zie voor schoonmaakinstructies altijd ook de gebruiksaanwijzing van
het apparaat. Wees in ieder geval terughoudend met het gebruik van water – ook gedestilleerd – omdat dit corrosie kan veroorzaken; een lichtvochtige doek kan wel.

Beeldscherm
Zet het scherm eerst uit. U kunt een beeldscherm (monitor van computer, laptop, notebook, e-reader, smartphone, digitaal fotolijstje enzovoort) schoonmaken met een vochtig microvezeldoekje. Daarmee zijn
zelfs vette vingerafdrukken goed te verwijderen, zelfs beter dan met
allerlei dure speciale doekjes, bleek uit een test van de Consumentenbond in 2009. Oefen geen grote druk uit op het scherm; veeg er liever
twee keer met minder druk overheen dan een keer met een grotere druk.
Spuit nooit vloeistof en spray direct op het scherm, maar alleen op het
doekje. Veeg met een droge doek na. Het inwendige van een computer-
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monitor hoeft alleen maar schoongemaakt te worden bij extreem vervuilende omstandigheden. Doe dit nooit zelf, maar laat het doen.

Muis
Er zijn twee soorten muizen: de optische en die met een bal. Bij de optische muis moet u het lichtje schoonhouden, met een wattenstaafje met
spiritus. Bij de balmuis haalt u (als de computer uit staat) de rubber bal eruit
door het ringvormige dekseltje los te draaien. Was de bal met lauw water
en een druppel handafwasmiddel. Blaas alle vuil uit de balhouder. De contactrolletjes in de muis maakt u vervolgens schoon met een wattenstaafje
met wat spiritus. Haal voorzichtig met een puntig pincet stof weg dat zich
rond de asjes van de contactrolletjes heeft gewikkeld. Laat de bal goed
drogen voordat u hem weer aanbrengt. Ook het oppervlak van de muis
kunt u met spiritus of een kunststofreinigingsmiddel schoonmaken.
Systeemkast
Houd de ventilatiesleuven vrij van stof door ze te stofzuigen. Haal bij een
pc die doorgaans de hele dag aan staat een keer per jaar stof in de kast
weg, want dit vermindert de koelmogelijkheid van de componenten.
Maak daartoe de systeemkast open en blaas het stof weg met perslucht
uit een spuitbus of met een stofzuiger in de blaasstand; voorkom dat u
iets beschadigt.
Toetsenbord
Het toetsenbord is gevoelig voor vloeistof, stof, kruimels en dergelijke;
deze kunnen storingen en defecten veroorzaken. Dek het toetsenbord
liefst tegen stof af als u het niet gebruikt. En eet, rook en drink niet boven
het toetsenbord. Verwijder regelmatig ongerief door het op zijn kop te
houden en een beetje te schudden (niet te wild); houd het ook een beetje
schuin naar verschillende kanten. Ook met de stofzuiger (in de laagste
zuigstand), perslucht of gewoon blazen kunt u vuil verwijderen.
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Dak
Plat dak. Houd de dakbedekking schoon, of er nu grind
op ligt of niet. Ontdoe het dak van vuil, zoals bouwafval, takken, bladeren en plantengroei (ook flinke mosaangroei). Vervuiling maakt dat er water op het dak blijft
staan, waardoor de bedekking bij vorst extra kwetsbaar
is. De wortels van mossen scheiden zuren af, die de ondergrond kunnen aantasten.
Pannendak. Bij ongeglazuurde dakpannen kan er langzamerhand mos op groeien, vooral op plaatsen waar
weinig zon komt en vocht niet goed kan verdampen.
Daardoor wordt steeds meer vuil en dergelijke vastgehouden, waardoor het proces zichzelf versterkt. De
plantenwortels houden ook vocht vast, waardoor er
meer kans is dat de pannen stukvriezen. Het weghalen van die begroeiing is niet moeilijk, wel gevaarlijk
en kost vooral tijd. U kunt de aangroei wegkrabben
met bij voorkeur een plastic spatel en als u niet anders
kunt krijgen een afsteekmes (stevig plamuurmes).
Verwijder de rommel uit de goot voordat u de pannen
met een harde borstel (geen staaldraadborstel) en water naboent. Tot slot, na droging, kunt u naborstelen
met 5% chloorbleekmiddel of een speciale mosdoder (met quaternaire ammoniumverbindingen), om
restanten van mos te doden. Doe dit alleen bij sterk
woekerend mos.
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Dakgoot
Let bij het werken aan dakgoot en regenpijp op uw veiligheid. Het is nuttig de dakgoot in elk geval jaarlijks na de herfst (afgevallen bladeren) op
vervuiling te controleren. Een goot waar veel rommel in ligt, kan eerder
overlopen. Op elk punt waar het water de afvoer kan instromen, hoort
een (opvang)rooster, zoals een kiezelrand, boldraadrooster of bladvanger, te zitten. Dit helpt verstopping voorkomen van de regenpijp door
grotere stukken vuil. Op deze punten en bij de vergaarbak moet u dan
ook minimaal eens per jaar controleren of de doorgang van het water
niet wordt beperkt.
Verder kunnen – bijvoorbeeld in een bocht van een regenpijp – kleinere
delen, zoals bladresten, zich zo opstapelen dat ze de waterafvoer belemmeren.
De verbindingen van verticaal verlopende pvc-regenpijpen zijn doorgaans niet gelijmd, zodat ze los te nemen zijn. Ook bij zink zitten de buizen los in elkaar. Zit een regenpijp verstopt, probeer dan eerst vanaf de
bovenkant met een ontstopveer het vuil weg te duwen. Gebruik daarvoor geen bladvormige veer, want die heeft scherpe kanten en beschadigt de binnenkant van de buizen. Kies voor een spiraalveer. Als het van
bovenaf niet lukt, probeert u het vanaf een lager punt. Spoel na het ontstoppen royaal met water na.

! ONTLASTPUT
Bij rioleringen onder het huis waarop zowel de hemelwaterafvoer als afvoeren
in huis zijn aangesloten, is er een overstortput (‘ontlastput’). Deze extra beveiliging buiten de woning moet voorkomen dat er bij hevige regenval water uit
de afvoeren in de woning kan stromen. Het rooster dat op de ontlastput zit,
mag daarom nooit worden dichtgemaakt. De ontlastput is doorgaans voorzien
van een stankafsluiter en een bezinkgedeelte voor slib en vuil. Dit moet af en
toe worden geschept.
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Dons
Kleding en beddengoed met donsvulling kunnen voorzichtig met de
hand worden gewassen met een speciaal wasmiddel; zie de gebruiksaanwijzing daarvan. Sommige wasmachines hebben hier een speciaal
programma voor.
Bedenk dat katoen (de tijk, hoes en dergelijke) kan krimpen. Spoel na het
wassen vaak uit en laat het stuk uitlekken of centrifugeer licht, mits u de
centrifuge niet overbelast. Laat het stuk vervolgens aan de lucht drogen
in een goed geventileerde omgeving, wat dagen duurt. Klop het dons
tijdens het drogen regelmatig op. Een nat dekbed kan heel zwaar zijn! U
kunt het reinigen ook aan een gespecialiseerd bedrijf overlaten.
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Edelstenen
Edelstenen en halfedelstenen worden vies door het dragen en verliezen
dan hun glans. Wees voorzichtig als u ze wilt schoonmaken: door gebruik van een verkeerd schoonmaakmiddel kan de steen worden aangetast. Enkele voorbeelden: turkoois (turquois) is poreus en kan met vloeibare schoonmaakmiddelen vuil absorberen en daardoor verkleuren.
Malachiet, rhodochrosiet en turkoois kunnen door zuur worden aangetast. Gebruik voor het schoonmaken van fraaie stenen in het algemeen
ook geen basische middelen; malachiet en opaal bijvoorbeeld worden
aangetast door ammonia, terwijl agaat en chalcedoon weleens zijn ‘bijgekleurd’; ammonia tast die kleur aan. Gebruik verder geen stoomreiniger, aangezien een plotselinge sterke temperatuurverandering scheuren kan veroorzaken of verergeren. Ultrasoon reinigen, waarmee ook
vuil onder de zetting van een steen kan worden verwijderd, kunt u beter
overlaten aan een juwelier. En gebruik uiteraard nooit schurende of polijstende middelen.
Let bij een ‘rooszetting’ erg op: het gaat hier om een dun stuk diamant,
waarbij een hoge reflectie wordt verkregen door een dunne folie onder
de diamant, in de zetting. Door verkeerde reiniging kan de folie loslaten.
Bij geplakte stenen moet u erop bedacht zijn dat de lijm kan oplossen.
Spuit geen parfum en haarlak in de richting van mooie stenen. Doe uw
juwelen dus pas aan als u verder helemaal klaar bent. Afwasmiddel en
geparfumeerde zeep vormen op den duur een zwart-bruine laag.
Laat het schoonmaken van kostbare juwelen aan een deskundige over.
Tenzij hierna anders aangegeven, kunt u zelf schoonmaken met een
zeem die licht is bevochtigd met een sopje van lauwwarm water en ongekleurde babyshampoo. Veeg met een lichtvochtige zeem met lauwwarm water na en droog met een zachte doek.
Hier vindt u in alfabetische volgorde voor de gebruikelijkste stenen nog
enkele details. Zie zo nodig ook onder ‘Natuursteen’.
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! NIET DOMPELEN
Sieraden waarbij de stenen in een dichte zetting zijn
gevat, mag u niet onderdompelen (ook niet bijvoorbeeld bij het handenwassen); er mag geen vloeistof in
achterblijven.

Amethyst kunt u schoonmaken met een zeem die licht is bevochtigd
met een mengsel van de helft ammonia (7 à 10%) en de helft water. Is de
amethyst gevat in zilver, gebruik dan (gedenatureerde) alcohol. Amethyst kan door zonlicht verbleken, dus stel de steen daar liever niet te
lang aan bloot.
Diamant kunt u schoonmaken met een zeem die licht is bevochtigd met
een mengsel van de helft ammonia (7 à 10%) en de helft water. Is de diamant gevat in zilver, gebruik dan (gedenatureerde) alcohol.
Git is een soort steenkool. Maak git schoon met een zeem die u heeft
bevochtigd met (gedenatureerde) alcohol.
Jade (nefriet en jadeïet) kan zijn behandeld met was (om scheurtjes te
vullen), waardoor hij gevoelig wordt voor organische oplosmiddelen. De
steen is ook gevoelig voor schurende stoffen. Als u een steen met barstjes onderdompelt, kan er vloeistof indringen die de barstjes accentueert.
Maak jade met een vochtige zeem schoon, eventueel met een vleugje
sop van babyshampoo; veeg met een lichtvochtige zeem met schoon
water na.
Kwartsen in de vorm van bergkristal, jaspis en sardonyx zijn vrij hard
en kunt u desnoods met een tandenborstel borstelen. Maak zo nodig
schoon met gedenatureerde alcohol.
Lapis lazuli van mindere kwaliteit is soms kunstmatig bijgekleurd; de
kleurstof lost op in een (sterk) organisch oplosmiddel als aceton. Maak lapis lazuli schoon met een zeem die licht is bevochtigd met een sopje van
babyshampoo; veeg met een lichtvochtige zeem met schoon water na.
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Opaal wordt vaak verkocht als op elkaar geplakte laagjes. Maak opaal
schoon met een zeem die een klein beetje bevochtigd is met een sopje
van babyshampoo; veeg met een lichtvochtige zeem met schoon water
na. Opaal kan door langdurige blootstelling aan hitte (zelfs van zonlicht)
uitdrogen en het mooie kleurenspel verliezen.
Robijn kan zijn behandeld met een drogende olie om barstjes te vullen
en is dan niet goed bestand tegen organische oplosmiddelen. U kunt
een robijn zo nodig schoonmaken met een zeem die licht is bevochtigd
met een mengsel van de helft ammonia (7 à 10%) en de helft water. Is de
robijn gezet, laat het schoonmaken dan aan een deskundige over.
Saffier is niet goed bestand tegen schurende middelen. U kunt een saffier
zo nodig schoonmaken met een zeem die een klein beetje bevochtigd is
met een sopje van babyshampoo; veeg met een lichtvochtige zeem met
schoon water na. Is de saffier gezet, laat het schoonmaken dan aan een
deskundige over.
Smaragd die is behandeld met kunsthars en olie om barstjes op te vullen, is niet goed bestand tegen organische oplosmiddelen. Een steen
waarin barstjes zonder vulmiddel zitten, mag u niet onderdompelen,
want dan kan er vloeistof met vuil indringen dat de barstjes accentueert. Wrijf hem hoogstens met een nauwelijks vochtige zeem op. Laat
sterkere vervuiling door een deskundige
verwijderen.
Turkoois is vrij zacht en poreus. Gebruik
nooit schurende middelen en wees voorzichtig met alle soorten vloeistoffen, crèmes en dergelijke. Maak turkoois schoon
met een zeem die een klein beetje bevochtigd is met een sopje van babyshampoo; veeg met een lichtvochtige zeem met
schoon water na. Turkoois kan door sterke
verhitting bruin worden.
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Elektrische contacten
Om elektriciteit zo goed mogelijk van het ene contactpunt naar het andere te kunnen laten stromen, moeten de contactpunten zo schoon mogelijk worden gehouden. Vuil en corrosieproducten werken als isolatoren,
vooral bij lage stromen zoals van batterijen, en bij in- en uitgangen van
geluidsapparatuur. Maak de contacten zo nodig schoon met een doekje
met wat wasbenzine. Lichtgecorrodeerde contacten, bijvoorbeeld door
lekkage van een batterij, kunt u schoonmaken met een inktvlakgom, dat
enigszins schurend werkt. Voor diepergelegen contactpunten (bijvoorbeeld in een zaklantaarn) kunt u een inktvlakgom in de vorm van een
potlood kopen.
Contactspray is een paardenmiddel dat ook schade kan aanrichten, en
bovendien bij slechte contacten maar tijdelijk soelaas biedt.

Elektrische deken
Houd u aan de schoonmaakvoorschriften in de gebruiksaanwijzing en
op het wasbehandelingsetiket. Gebruik voor vlekverwijdering nooit organische oplosmiddelen, omdat die de mantel van de verwarmingsdraden kunnen aantasten.

Email
Email is hard en heeft een glad en gesloten oppervlak, dat nauwelijks
vuil opneemt. Gebruik voor het schoonmaken van geëmailleerde gebruiksvoorwerpen (zoals keukengerei) een sopje. Van schurende middelen kan email dof worden, waardoor vuil er juist meer vat op krijgt.
Kalk hecht goed aan email. In de was zetten (met autowas) maakt dat
kalk makkelijker te verwijderen is, bijvoorbeeld van een badrand. Zo’n
waslaag moet u wel geregeld bijwerken. Maar wees voorzichtig, want
het oppervlak wordt er gladder door.
Er zijn veel soorten email, zoals email dat goed bestand is tegen wasmiddelen (voor wasapparatuur), hittevast email (voor auto-uitlaten),
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kookvast en schokbestendig email (voor pannen) enzovoort. Email op
voorwerpen in de keuken (pannen, kookapparatuur, vergiet) is doorgaans goed bestand tegen zuren, maar gevoelig voor basen. Bij email
op voorwerpen in de badkamer (bad, douchebak) is het juist omgekeerd.
Door vuil verkleurd email in een pan kunt u proberen schoon te krijgen
door het enkele uren te weken in een oplossing van 100 ml chloorbleekmiddel per liter warm water. Houd het deksel op de pan en lucht goed.
Spoel de pan goed na met heet water.
Sier- en kunstvoorwerpen met email of ‘email cloisonnée’ (het oppervlak van het voorwerp is ingedeeld in vakjes met verhoogde randen, die
elk met email zijn gevuld) mag u niet met water schoonmaken. Laat een
kostbaar voorwerp door een deskundige schoonmaken. Zelf schoonmaken kan met een zeem die u licht bevochtigt met gedenatureerde
alcohol.
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Fiets
Een fiets schoonmaken is niet gebruikelijk, behalve bij race- en andere
sportieve fietsen. Metalen delen die tegen elkaar wrijven, zijn bijna altijd voorzien van een smeermiddel dat moet blijven zitten of na het
schoonmaken opnieuw moet worden aangebracht. Tegen nat weer is
het smeermiddel wel bestand, maar tegen de kracht van een tuin- of hogedrukspuit niet. Met een hogedrukspuit kan bovendien ook water in
onderdelen – zoals lagers – komen, waardoor roest een kans krijgt.
Verwijder het grove vuil met een niet-harde borstel of stevig kwastje. Met
een spons met water en zo nodig een sopje (bijvoorbeeld handafwasmiddel of allesreiniger) kunt u veel vuil verwijderen. Zie ook bij ‘Auto’ en
aluminium en chroom onder ‘Non-ferrometalen’. Gebruik bij vette onderdelen – zoals de uiteinden van assen – een doek; niet alle vet hoeft er
daar af. Met een organisch oplosmiddel (zoals petroleum en terpentine)
kunt u vet verwijderen. Schone, goedgesmeerde lagers lopen lichter en
doen het metaal minder slijten. Maak ze zo nodig schoon. U zult ze dan
zover mogelijk uiteen moeten nemen, schoonmaken en van nieuw lagervet voorzien.
Bij een fiets met gesloten kettingkast is het schoonmaken van tandwielen en ketting erg lastig, maar gelukkig minder vaak nodig dan bij een
derailleurfiets. Tandwielen kunt u met doeken of poetskatoen met een
organisch oplosmiddel schoonmaken. Het goedkoopst is waarschijnlijk
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dieselbrandstof, en daarna petroleum. Dompel de ketting daarin onder
en beweeg hem heen en weer tot hij schoon is, ook binnenin. Laat hem
dan uitlekken en helemaal drogen. Bewaar het oplosmiddel voor een volgende schoonmaakbeurt. Als u een kettingreinigingsapparaat gebruikt,
hoeft u de ketting van een derailleurfiets er niet af te halen. Doe deze
klus in de openlucht en voorkom dat u het schoonmaakmiddel op uw
huid krijgt. De ketting moet na het schoonmaken weer van vet worden
voorzien. Daartoe warmt u een blik kettingvet au bain marie op tot het
dunvloeibaar is. Leg daar de ketting in en beweeg hem even heen en
weer. Haal hem eruit met een tang (de ketting is heet), laat hem even
uitlekken en veeg hem zo goed mogelijk aan de buitenzijde schoon met
een doek. De ketting koelt af en het vet stolt. Op een ketting die u met
een kettingreinigingsapparaat heeft schoongemaakt, gebruikt u alleen
siliconen- of teflonolie (uit flacon of spuitbus). Dat is voldoende smering
voor een paar dagen, maar als u in de regen fietst, is smeren vaker nodig.
Houd ook de elektrische contacten van de verlichting corrosievrij (zie
‘Elektrische contacten’). Corrosie is vaak de oorzaak van niet-werkende
verlichting. Schraap of schuur corrosieproducten weg en smeer dan een
beetje zuurvrije vaseline op het oppervlak.

Föhn
We hebben het hier over haarföhnen en elektrische verfschroeiers.
Houd de luchtsleuven waardoor het apparaat lucht aanzuigt, schoon.
Ook de uitblaasopening moet geheel vrij blijven. Een verstopping kan er
de oorzaak van zijn dat de temperatuur in het apparaat te hoog oploopt.

Foto’s & dia’s
Foto’s en dia’s zijn gevoelige objecten, waarbij de fotografische laag makkelijk wordt aangetast: vloeistoffen, dampen, vetten en oliën behoren tot
de vele vijanden. Raak de fotografische laag liefst zelfs niet aan met uw
vingers; zitten er toch vingerafdrukken op, laat ze dan zitten (wrijven

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

71

FOTO’S & DIA’S

F

helpt niet). Los vuil kunt u met een zachte kwast of doek verwijderen.
Soms is vuil van een dia – behalve als hij gelakt is – te verwijderen met
een flanellen doek met wat spiritus of zuivere alcohol. Week aan elkaar
geplakte foto’s nooit zelf los. Het schoonmaken van (oude) foto’s is een
specialisme, waarvoor u desgewenst een deskundige kunt raadplegen.

TIP

LEKKER DONKER

Bewaar foto’s en dia’s in het donker, koel en droog.
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Gasapparatuur
Het – deels – zelf schoonmaken van gasapparatuur is niet onmogelijk,
maar het vereist een vrij uitgebreide kennis van zaken, die buiten het
bestek van dit boek valt. Zie de gebruiksaanwijzing van uw gasapparaten
om te zien of daarin staat wat u zelf kunt schoonhouden, en op welke
manier.

Gevel
Ook buitenmuren, metselwerk en beton kunnen vuil worden, of moeten
worden schoongemaakt omdat ze beklad of beplakt zijn door vandalen.
Aan dat schoonmaken zitten nogal wat haken en ogen. Lang niet alle
reinigingsklussen op dit gebied zult u zelf kunnen uitvoeren. Zo vereist
het vakmanschap en ervaring om te beoordelen waaruit de vervuiling
bestaat en om het schoonmaakmiddel af te stemmen op zowel de vervuiling als het bouwmateriaal. Ook moet rekening worden gehouden
met de plaatselijke vervuilende omstandigheden. Als u op dit terrein
niet thuis bent en de gevel daarom láát schoonmaken, ga dan in zee met
een bedrijf dat een langdurige, liefst verzekerde garantie geeft.
Voordat u gevelreiniging in overweging neemt, moet u eerst weten of
een kleurverandering te wijten is aan (natuurlijke) veroudering of aan
vervuiling. En bij vervuiling moet worden nagegaan waaruit het vuil
bestaat: anorganisch vuil in de vorm van onder meer kalk en zoutuitbloeding of gipsafzetting, en organisch vuil in de vorm van onder meer
dode algen en mossen.
Verouderings- en vervuilingsprocessen gaan vaak hand in hand. Natuurlijke vervuiling is doorgaans een langzaam proces, waarbij niet alleen vuilindringing en -aanhechting een rol spelen, maar ook chemische omzetting van het steenoppervlak; een vorm van verwering. Vaak
ontstaat daardoor een laag die een redelijke bescherming biedt tegen
verdere verwering. Verwijdering van die laag bij het schoonmaken kan
dus vermindering van de bescherming tot gevolg hebben. De lucht is nu
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bovendien veel sterker en met agressievere bestanddelen vervuild dan
vroeger. Een schoon resultaat kan dan ook van korte duur zijn.
Iets anders waar u vooraf even aan moet denken, is dat het vuil gebreken in de gevel kan maskeren, zoals vroeger uitgevoerd herstel met iets
afwijkend gekleurde stenen en reparaties van voegen. Dit soort zaken
komt vol in het zicht bij een schone gevel; wegwerken ervan kost extra
tijd en geld.
Tot slot is de buitenkant van metselstenen vaak wat geslotener van
structuur dan het binnenste. Bij baksteen bijvoorbeeld kan het oppervlak enigszins verglaasd zijn en daardoor harder en minder doordringbaar dan het binnenste van de steen. Ook kan het zijn dat de hardere
buitenlaag nog aanwezig is, terwijl vlak onder de harde korst de steen
door zouten is aangetast en daardoor kwetsbaar. Met sommige reinigingsmethoden wordt de buitenlaag weggehaald. Een verminderde bescherming uit zich onder meer in een grotere vochtopname (waardoor
allerlei schade kan ontstaan). De schoonmaak moet de gevel dus zo min
mogelijk aantasten, zodat de beschermende werking van het steenoppervlak niet afneemt.

TIP

BESCHERMING

Bij gebruik van alle chemische middelen en ook bij stralen moeten schilderwerk, ruiten, metalen, hout en planten worden beschermd. Hoeken en reliëfs
vereisen extra zorg om te voorkomen dat ze worden beschadigd.

Welke reinigingsmethode?
Voor de keus van een reinigingsmethode is het aan te raden op onopvallende plaatsen proefvlakjes te maken met verschillende middelen en
methoden. De enige methode die voor een doe-het-zelver geschikt is,
is reinigen met chemische middelen. De andere methoden moet u aan
deskundigen overlaten.
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Er worden nogal wat chemische middelen aangeboden om de gevel te
reinigen. Maar de meeste zijn af te raden. Het gaat onder meer om zure
producten (zoals waterstoffluoride, fosfor- en zoutzuur, maar ook mieren- en azijnzuur), die ongeschikt zijn voor kalkhoudende steen, zandsteen en voegmateriaal; andere steensoorten zullen erdoor verkleuren.
Daarnaast zijn er alkalische gevelreinigingsproducten (zoals kaliloog en
natronloog), waardoor zoutvorming in de stenen optreedt; dit zout kan
lelijk ‘uitbloeien’ en op den duur het metselwerk ernstig aantasten.
Als u zelf gewone vervuiling, kalkuitbloei na lekkage van bijvoorbeeld
een dakgoot of gipsafzetting wilt verwijderen, vormen de complexonpasta’s de minst gevaarlijke keuze, maar ze zijn duur. Ook is het resultaat
mogelijk iets minder goed dan met sterke zuren, maar anderzijds is de
kans op schade gering. Koop geen product zonder een uitgebreide gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
Complexonpasta’s (met onder meer ethyldiaminetetra-acetaat) moeten
tot enkele dagen inwerken onder een folie, waarna ze met het opgenomen vuil worden verwijderd. Zie voor details de gebruiksinstructie van
de fabrikant. Bij het plaatselijk verwijderen van graffiti kunnen sommige middelen uitgebeten vlekken geven. Met speciale verfverwijderingsmiddelen op basis van dichloormethaan (methyleenchloride) ontstaan
die minder snel.

Aangroeisels zelf verwijderen
Mos, algen en schimmels groeien vooral in vochtige,
schaduwrijke omstandigheden. Schimmelgroei is
te herkennen aan zwarte, bruine en andere donkere puntjes en vlekken. Algen hebben een groene
of blauwgroene kleur en worden bruin of zwart
na afsterven. De worteltjes van mos scheiden zure
stoffen af, die vooral de voegen van metselwerk aantasten. Het weghalen van deze aangroeisels is niet
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zo’n toer, maar als u de onderliggende oorzaak niet verhelpt, komen ze
gegarandeerd terug.
Het schoonmaken gaat als volgt: eerst verwijdert u met een stevige natuurharen of polyamideborstel zo veel mogelijk de dikkere aangroeisels.
Daarna kwast u de plekken in met een algen- of mosdoder op basis van
quaternaire ammoniumverbindingen. Na droging borstelt u het oppervlak stevig schoon (niet met een staaldraadborstel, want afslijtende sporen van de borstel die in de steen blijven zitten, gaan roesten).
Of een te grote vochtopname van regenwater één van de oorzaken is
van de aangroei, kan worden nagegaan door het opnamevermogen van
de stenen en het voegwerk te meten met behulp van een Karstenbuisje.
Ook moet worden nagegaan of zouten in de muur oorzaak van de vochtigheid zijn. In sommige gevallen is het aan te raden het metselwerk na
schoonmaken waterafstotend te maken (te hydrofoberen), al helpt dit
slechts enkele jaren; er moet dan af en toe worden nageïmpregneerd.

Witte uitslag op metselwerk verwijderen
Witte uitslag kan veel oorzaken hebben; de remedie hangt af van de oorzaak.
• Optrekkend vocht. Bij optrekkend vocht zuigt een muur vocht op, dat
zich naar boven en naar opzij verplaatst. Onderweg komt dit vocht
aan de oppervlakte en verdampt. Het water kan opgeloste stoffen bevatten, die na het verdampen van het water in de muur achterblijven
en ook aan het oppervlak, waar ze soms kristalliseren. Symptomen
van optrekkend vocht zijn vochtige muren, bruinige lijnen op de
grens tot waar het vocht naar buiten komt en kristalvormige uitbloei.
Voor optrekkend vocht bestaan verschillende oorzaken en net zo
veel oplossingen. Na het verhelpen van optrekkend vocht is het soms
mogelijk de vervuiling te verwijderen; vraag hiervoor specialistisch
advies.
• Zakwater. Soms kan water van bovenaf op een muur komen en in de
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muur dringen. Dit kan dezelfde symptomen geven als bij optrekkend
vocht, zoals uitbloeiende zouten en lelijke vochtplekken. De remedie
is het afdekken van de bovenkant van die muur met een waterdichte
laag.
Verkeerde behandeling om specieresten te verwijderen (zie hiervoor,
bij ‘Welke reinigingsmethode?’).
Te poreuze steen toegepast. Vraag specialistisch advies.
Vorming van sulfaten in een muur. Sulfaten kunnen ontstaan door
stoffen die in de muur zelf zitten, onder invloed van diverse processen. Calciumsulfaat (gips) is compact, vrijwel smakeloos en moeilijk
in water oplosbaar. Natriumsulfaat (glauberzout) en kaliumsulfaat
smaken friszout en geven een volumineuze uitslag van kristalvormige naalden; ze zijn makkelijk in water oplosbaar. Magnesiumsulfaat
geeft een volumineuze uitslag, is soms bitter van smaak (bitterzout)
en goed oplosbaar in water. Met uitzondering van gips kunt u deze
sulfaten het best eerst zo veel mogelijk droog wegborstelen en dan
met water afwassen. Gips moet eerst zo veel mogelijk worden weggeschraapt, bijvoorbeeld met een plaatje harde kunststof, en dan met
een harde polyamideborstel verder worden verwijderd.
Calciumcarbonaat, koolzure kalk, is afkomstig uit kalkmortel en
kooldioxide uit de lucht. Het heeft een vaalwitte kleur, maar is onschadelijk. Het is onoplosbaar in water, maar wordt door koolzuur uit
regenwater langzaam omgezet in een vorm die wel oplost, zodat hij
door regenwater langzaam wordt afgespoeld. Verwijdering kan ook
goed met complexonpasta (zie hiervoor, onder ‘Welke reinigingsmethode?’).
Chloriden. Natriumchloride (keukenzout), kalium- en magnesiumchloride zijn ook wit, en goed in water oplosbaar. Keukenzout wordt
gebruikt als dooizout en zit in zeewater dat als fijne druppeltjes landinwaarts wordt geblazen. Er kan ook calciumchloride in de muur
zitten – afkomstig van een aan de specie toegevoegde versneller
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of achtergebleven door een slecht uitgevoerde schoonmaakbehandeling met zoutzuur – maar deze vormt niet gauw een afzetting.
Chloriden zijn schadelijk voor muren omdat ze hygroscopisch (watervasthoudend) zijn, waardoor de muur lang vochtig blijft. Dat kan
vorstschade veroorzaken.
Nitraat (salpeter) geeft ook een wittige uitslag. Het ontstaat alleen bij
aanwezigheid van dierlijke of kunstmest. Nitraten zijn goed in water
oplosbaar.
Zouten uit de bouwmaterialen. In steenachtige bouwmaterialen en mortel zitten in water oplosbare zouten. Als de muur nat
wordt, lost een deel daarvan op. Als de muur niet zo nat is, verdampt het water in de poriën van de steen al grotendeels voordat
het de buitenzijde van de steen heeft bereikt. De opgeloste zouten
slaan dan weer in de steen neer. Wordt de muur erg nat, dan komt
het vocht tot aan het oppervlak voordat het verdampt. De opgeloste zouten worden dan aan het oppervlak van de muur afgezet.
Bij het metselen kunnen stenen zó nat zijn (stenen te nat gemaakt, te natte specie, veel regen), dat de muur na gereedkomen uitslagplekken vertoont. Ook al omdat uit de nog niet volledig uitgeharde mortel makkelijker zouten oplossen. Die
zouten kunt u met behulp van complexonpasta verwijderen.

Andere vervuiling van metselwerk verwijderen
• Donkergekleurde, streepvormige vervuiling. Deze wordt vaak veroorzaakt door druipwater als gevolg van een slecht ontwerp (slechte detaillering). Vaak is het alleen ontsierend. Er is doorgaans moeilijk wat
aan te doen. Schakel voor oplossingen een bouwkundige in.
• Vervuiling dicht bij de grond. Muren kunnen tot enkele tientallen centimeters boven het maaiveld vervuilen door opspattend regenwater.
Plantengroei tot de gevel geeft soms minder spatwater, maar kan
verhinderen dat u er goed bij kunt voor bijvoorbeeld ruiten lappen en
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schilderwerk. Een grindlaag langs een muur beperkt ook spatwater.
De opgespatte modder kunt u voor een groot deel met een borstel
droog verwijderen; een restant kunt u zo nodig nat wegborstelen.

! REGELGEVING
Bij het reinigen van de gevel moet u erop letten dat het milieu en andermans
bezittingen niet worden vervuild of beschadigd. In sommige gemeenten is
daarvoor wetgeving (op komst). Het kan bijvoorbeeld verplicht zijn het werk
zó af te schermen dat afvalwater en vervuilende stoffen niet buiten de werkplek terechtkomen. En het kan volgens de Wet chemische afvalstoffen verplicht zijn het afvalwater op te vangen en af te voeren, om te voorkomen dat
het in de bodem of het riool loopt. In de Monumentenwet staat verder dat het
verboden is schade aan monumenten toe te brengen.

Glas
Glas is heel duurzaam en wordt chemisch niet snel aangetast, ook niet
door veel sterke zuren en verdunde basen. Soms gebeurt dat toch: denk
aan glaswerk dat in de afwasmachine mat wordt door het sterk basische afwasmiddel in combinatie met de hoge temperatuur. Glas kan wel
makkelijk krassen en dof worden. Maak het dan ook nooit schoon met
een schurend reinigingsmiddel. Zo nodig kunt u wel een heel fijn polijstmiddel gebruiken, waar zelfs krasjes mee te verwijderen zijn. Maar
als u te lang polijst, kan optische vertekening ontstaan.

Glazen voorwerpen
Spoel glazen voorwerpen na het schoonmaken
(meestal is sop van handafwasmiddel het aangewezen product) af met schoon water en droog ze af.
Veel vlekken zijn te verwijderen met een oplossing
van 5% oxaalzuur.
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Fles, karaf of vaas
Vuil in een fles, karaf of bijvoorbeeld vaas waar u met een flessenrager
niet bij kunt, laat u een nacht weken in water waarin u gebitsreiniger
heeft opgelost; soms werkt ook warm water met biologisch inweekmiddel. Als dan nog niet alle vuil is losgekomen, laat u de helft van de oplossing weglopen en doet u er een paar theelepels niet te fijn zand bij. Sluit
dan de fles, karaf of vaas en schud om vastzittend vuil los te werken.
Spoel tot slot alle zand eruit (zand liever niet in de afvoer, maar in de
tuin).
Kristal
Doe kristallen voorwerpen nooit in de afwasmachine. Was ze met de
hand af. Wees erop bedacht dat kristallen en ook glazen voorwerpen kapot kunnen springen als ze ongelijkmatig worden verwarmd, bijvoorbeeld doordat het voorwerp maar voor de helft in heet sop wordt ondergedompeld.
Spiegel
Aan de achterzijde van het glas is een spiegelende laag aangebracht.
Vooral oude spiegellagen zijn gevoelig voor vocht. Voorkom bij het
schoonmaken van de voorkant van de spiegel dat water de achterzijde
van het glas bereikt: maak schoon met een vochtige doek of zeem. En
let erop dat bij een mooi ingelijste spiegel vocht of het gebruikte schoonmaakmiddel de lijst niet kan beschadigen.
Ruiten
Er zijn diverse recepten voor middelen om ruiten te reinigen. De Amerikaanse consumentenorganisatie vond uit dat lichtvervuilde ruiten het
best zijn schoon te maken met citroenwater; een eetlepel citroensap per
liter lauwwarm water. Gebruik voor sterker vervuilde ruiten lauwwarm
water waarin u per 10 liter een paar druppels (niet meer!) handafwas-
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middel, een scheutje schoonmaakazijn en een scheutje spiritus doet.
Voor sterk vette ruiten doet u wat meer spiritus door het water. Vogelpoep die u er op die manier niet afkrijgt, kunt u eerst met een verfkrabbertje (zie verderop) aanpakken, maar voorkom dat zand in de vogelpoep krast. Geef gelijk het raamwerk waarin de ruiten zitten een beurt
(zie ‘Kozijnen, ramen en deuren’).
Maak de ruiten niet schoon als de zon erop staat (die zorgt voor te snelle
droging en geeft daardoor vlekken en strepen) of bij vorst (er komt ijs op).
Een speciale glasreiniger bevat in hoofdzaak water; verder wat organisch oplosmiddel en een wasactieve stof; soms ook ammonia. Het gebruik van een sprayflacon vergroot de kans op inademing, met irritatie
van de luchtwegen als gevolg. Wat niet wegneemt dat de ruiten er wel
schoon door worden.
Verfspetters kunt u van ruiten verwijderen met een verfkrabbertje. Spoel
het oppervlak eerst af met water en laat het nat. Houd het mesje zo plat
mogelijk op de ruit, om krassen in het glas te voorkomen. U kunt de verf
zo nodig zacht maken met een verfafbijtmiddel.
Zie voor het verwijderen van cement van ruiten en voor het verwijderen
van (siliconen)kit ons boek Weg die vlek!
Let op bij gebrandschilderd glas, want dit is kwetsbaar voor veel reinigingsmiddelen, vooral aan de kant waar het gekleurd is.

TIP

MICROVEZEL

Als de ruiten niet erg vuil zijn, kunnen ze goed
worden schoongemaakt met een microvezeldoekje met alleen water.

Gordijnen
Gordijnen zijn gemaakt van textiele vezels; vitrage ook, maar soms van
glasvezel. Stof kunt u verwijderen met de stofzuiger, op de stand met de
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minste zuigkracht. Gaat dat lastig, dan kunt u de gordijnen uitkloppen.
Gordijnen en vitrage zijn precies op lengte gemaakt. U kunt dus niet riskeren dat ze bij nat schoonmaken krimpen. Een probleem bij zelf wassen is dat veel textielvezels kunnen krimpen. Vaak is dit ‘relaxatiekrimp’,
waarbij de tijdens het productieproces opgerekte vezels naar hun oorspronkelijke lengte terugkeren. En als het de vezels zelf niet zijn, kan het
garen krimpen dat voor het stikken van de gordijnen is gebruikt, of de
voeringstof. En dan zijn er nog gordijnen met franje, opgenaaide versieringen (appliqué) enzovoort, die voor complicaties bij het reinigen kunnen zorgen.
Alleen als u zeker weet dat er geen krimp kan optreden, kunt u gordijnen
zelf schoonmaken in plaats van ze chemisch te laten reinigen (behalve
polypropeen, want dat krimpt bij chemisch reinigen). Meet ze op voordat u ze wegbrengt, en laat de maten op de bon noteren. De chemisch
reiniger zal waarschijnlijk niet instaan voor helemaal geen krimp, maar
meer dan 2 à 3% zou het niet mogen zijn. Zijn de gordijnen iets gekrompen, dan zullen ze door het hangen iets rekken en dus weer langer worden; dat kan wel een maand duren. Sommige stomerijen kunnen gordijnen zo nodig wat oprekken.
Hieruit is duidelijk hoe belangrijk een onderhoudsvoorschrift van de leverancier is. Als deze voorschriften niet op een etiket zijn opgenaaid, laat
ze dan op de aankoopbon noteren en bewaar deze. Polyester vitrage kunt
u op de hand of in de machine wassen met een programma bestemd
voor gordijnen: meestal met hoog waterniveau en aangepast centrifugeren. Als de vitrage erg stoffig is, is het aan te raden hem voor te spoelen.
Gebruik bij voorkeur geen hogere watertemperatuur dan circa 45 °C in
verband met kreuk. Hang de vitrage direct na het centrifugeren op.
Vóór het schoonmaken moet u altijd de ophanghaakjes, zelf aangebracht loodband in de onderzoom en dergelijke verwijderen (door de fabriek in vitrage aangebracht loodband is doorgaans niet te verwijderen).
Maak ook de gordijnrails of -roeden schoon als de gordijnen eraf zijn;
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hoe u dat kunt doen, hangt van het materiaal af, maar een sopje van allesreiniger is bijna altijd goed. Een metalen rail kunt u daarna van een
dun laagje was voorzien, zodat de runners of ringen wat makkelijker lopen of glijden.
Gordijnen kunt u overigens beter maar zo zelden mogelijk wassen of
chemisch laten reinigen, want naast de kans op krimp wordt het textiel
er op den duur niet mooier van.
Rolgordijnen worden van diverse materialen gemaakt, die verschillende
schoonmaakmethoden kunnen vereisen; vraag er bij aankoop altijd
naar. U kunt het gordijn sowieso met behulp van een borstelmondstuk
stofzuigen.

Granito
Granito, ook terrazzo genoemd, bestaat uit een mengsel van cement
en vooral marmerkorrels. Cement en marmer lossen op in zuur, reden
waarom u geen zure schoonmaakmiddelen mag gebruiken. Als een
granito oppervlak – bijvoorbeeld een aanrechtblad – regelmatig met
zuur in aanraking komt, zal het beschadigd raken. Overigens zit ook in
bijna alle groenten en vruchten en in veel frisdranken zuur.
Geregeld schoonmaken kan het best gebeuren met een middel op basis
van zeep, zoals groene of vloeibare zeep en een doek of borstel. De kalkzeep die daarbij wordt gevormd en die aan het oppervlak hecht, vormt
een waterafstotend, beschermend laagje, dat overigens ook niet tegen
zuur bestand is. Extra bescherming kunt u geven door granito regelmatig met steenwas te behandelen.
Vanwege de gevoeligheid van granito voor zuren is het verwijderen van
kalk problematisch. Probeer het eventueel met een lichtschurend middel of desnoods met fijn watervast schuurpapier (korrel 500); houd het
oppervlak bij het schuren nat.
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Hout
Kaal hout is vrij kwetsbaar voor vervuiling. Hout is min of meer poreus,
waardoor onder andere vloeibaar vuil en vet erin kunnen dringen, die
daarna moeilijk of niet meer te verwijderen zijn zonder een laagje van
het houtoppervlak af te halen (schuren). Het meeste hout wordt daarom
van een beschermlaag (coating) voorzien, in de vorm van verf, lak, beits
of was. Zie voor hout met een afwerklaag ‘Schilderwerk’.

Kaal hout
Het regelmatige schoonhouden van kaal hout bestaat uit afstoffen en/of
stofzuigen. Als het gaat om hout waarvan stukjes loszitten of los kunnen
laten (fineer, aangetast hout), moet u extra voorzichtig te werk gaan. Gebruik geen stofdoek, want daarmee kunt u stukjes lostrekken; gebruik
een stofzuiger, die u niet zo hard laat zuigen. Voorkom dat u stukjes
opzuigt door om het stofzuigermondstuk een stuk van een panty vast
te zetten (met een stevig elastiek). Stoot met een harde stofzuigermond
niet tegen het hout.
Lichte vervuiling die met zuigen niet weggaat, kunt u af en toe aanpakken met een lichtvochtige doek, maar gefineerde oppervlakken,
houtsculpturen en antiek hout kunt u daar beter niet mee behandelen.
Wrijf in de richting van de houtnerf en droog het oppervlak met een
doek. Voor lichtvettige vervuiling kunt u een wat vochtige doek (heel
goed uitwringen) gebruiken met water waaraan u per liter een theelepel
babyshampoo heeft toegevoegd. Neem daarna met een vochtige doek
met schoon water af en wrijf droog. Door een vochtige behandeling kan
het houtoppervlak licht zwellen en kunnen houtvezels die slechts aan
één kant vastzitten, op gaan staan. Oppervlakkige vervuiling kunt u ook
proberen te verwijderen met een vlakgom. Gebruik een zacht vinylgom
(niet van rubber) en geen inktgom, want dit bevat schurende bestanddelen.
In het hout gedrongen vervuiling die er met een vochtige doek niet af-
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gaat, kunt u proberen te verwijderen met een organisch oplosmiddel.
(Gaat het om een kostbaar stuk en/of fineer, laat het schoonmaken dan
liever aan een deskundige over.) Restanten van de vervuiling kunt u
daarna proberen weg te bleken met 10% waterstofperoxide waaraan u
per 50 ml drie druppels ammonia toevoegt. Het hout kan daarbij van
kleur veranderen. U kunt het dan met beits bijkleuren: een precisiewerkje, waarvoor nogal wat proefjes nodig kunnen zijn om de juiste kleur
en concentratie te vinden. Houtsoorten als eiken, noten en mahonie
veranderen door basische middelen van kleur en veel houtsoorten door
bleekmiddelen.

TROPISCH HOUT
Als u een donkere – tropische – houtsoort als teak en palissander die met olie of was is behandeld, met organische oplosmiddelen schoonmaakt, kan het hout vlekkerig worden. Probeer
vlekken op zo’n donkere houtsoort liever te verwijderen met
een lichtvochtige doek met een sopje van babyshampoo (direct
droogwrijven). Lukt dat niet, dan kunt u het proberen met terpentine. Wrijf
goed na met een schone, niet-pluizende doek. Ebbenhout wordt lelijk als het
nat wordt.

Gefineerd hout
Gefineerd hout is veel kwetsbaarder dan massief hout. Waar het aan
randen loslaat, breken er makkelijk stukjes af als er iets achter blijft haken, zoals een stofdoek. Fineer is ook veel gevoeliger voor vocht dan
massief hout. Als u niet weet met wat voor soort lijm het geplakt is, is
ook het gebruik van organische oplosmiddelen riskant. Gebruik geen
was op gedeelten waar fineer loslaat, omdat dit reparatie kan bemoeilijken. De schoonmaakmethode hangt af van de oppervlakteafwerking
(zie ‘Schilderwerk’) en staat van het fineer.
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Houten eetgerei
Een houten slabak en slabestek absorberen olie. Er wordt vaak aangeraden
ze niet te wassen, maar restjes plantaardige olie (van bijvoorbeeld
dressings en sauzen) worden op den duur ranzig, wat de smaak niet ten
goede komt en bovendien ongezond is. Was deze spullen daarom liever
toch af met warm water en zo nodig een beetje handafwasmiddel; spoel
grondig na. Houten pollepels en spanen kunt u gewoon in de handafwas
doen.
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IJzerlegeringen
IJzer – een zilvergrijs metaal – wordt zelden in zuivere vorm gebruikt,
onder meer omdat het te zacht is. IJzer wordt daarom vaak gemengd
(‘gelegeerd’) met andere metalen en bijvoorbeeld koolstof, waardoor
ijzerlegeringen (ferrometalen) ontstaan. Veel ferrometalen roesten, en
dat is ook de belangrijkste vervuiling van onbeschermd staal. Lichte
roest kunt u verwijderen met een stevige borstel met kunststof of natuurharen en een organisch oplosmiddel, zoals thinner en wasbenzine.
Op die manier wordt het staal niet aangetast. Een schoongemaakt stalen
oppervlak moet u direct van een beschermlaag voorzien.
Het uiterlijk van een ijzerlegering is vaak glad en daardoor glanzend. Op
het moment dat u polijstpasta, staalwol, fijn schuurpapier of zwaarder
geschut – tot en met door een deskundige laten gritstralen – gebruikt,
kan het stalen oppervlak aangetast en ruwer worden. Of dat erg is, hangt
van het voorwerp af. Waardevolle voorwerpen (bijvoorbeeld kunst en
antiek) kunt u daarmee verknoeien, maar voor het schoonmaken van
bijvoorbeeld een fiets- of auto-onderdeel kunnen dit prima ontroestingsmethoden zijn.
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IJzeren schuurmiddelen (staalwol, staaldraadborstel) laten ijzerdeeltjes
op het oppervlak achter, die kunnen roesten. Pas ze dus uitsluitend toe
op metalen die zelf kunnen roesten.
Bij het schoonmaken van stalen voorwerpen moet u onderscheid maken tussen gebruiksartikelen en (antieke) kunst- en siervoorwerpen.
Over het algemeen mogen kunst- en siervoorwerpen van staal niet
worden behandeld met waterige oplossingen, vooral niet oplossingen
van zuren en basen. Die kunnen het oppervlak aantasten. Wilt u een
vervuild (antiek) kunst- of siervoorwerp in betere staat brengen, ga dan
eerst bij een gespecialiseerde restaurator te rade.
De informatie hierna geldt voor gebruiksvoorwerpen. Een ijzerlegering wordt vaak van een beschermlaag van metaal voorzien, zoals van
zink, tin, nikkel of chroom (of van verf waarin zo’n metaal zit). Zo’n beschermlaag is doorgaans dun en kan door schuren en polijsten worden
beschadigd en doorslijten. Maak bijvoorbeeld bakvormen van blik (vertind staalplaat) niet met schurende of polijstende middelen schoon.
Berg blikken keukengerei schoon op; achtergebleven vet of olie vormt
bij oxidatie (ranzig worden) zuren, die het materiaal aantasten. Zie voor
het schoonmaken van de diverse beschermlagen van metaal bij ‘Nonferrometalen’ en van verf bij ‘Schilderwerk’.
Roestvast staal (rvs) moet niet worden bewerkt met gewoon stalen gereedschap en niet permanent in aanraking zijn met gewoon staal. Op
het oppervlak van roestvast staal vormt zich een oxidelaag (industrieel
of op een natuurlijke manier), die het onderliggende metaal beschermt.
Rvs is te reinigen met alle gebruikelijke schoonmaakmiddelen, inclusief
de niet-krassende schurende. Maar let op bij oppervlakken die van een
structuur zijn voorzien, zoals geborsteld, gematteerd of hoogglanzend
gepolijst staal. Zo’n structuur kunt u na gebruik van een schurend middel nauwelijks meer herstellen. Opnieuw hoogglanzend polijsten kunt u
met heel fijne polijstpasta’s. Het gaat bij grotere oppervlakken het makkelijkst met behulp van een machine.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

91

I

ISOLEERFLES

Wees voorzichtig met zuren en laat ook een licht zuur (bijvoorbeeld zure
voedingsmiddelen) niet zo lang op rvs zitten; sommige soorten staal
(bijvoorbeeld chroomstaal, dat door een magneet kan worden aangetrokken) zijn er niet tegen bestand. Sommige soorten rvs (bijvoorbeeld
een slechte kwaliteit pannen) zijn zelfs niet goed bestand tegen keukenzout, dat putjes veroorzaakt. Een vlekkerig oxide of hardnekkige aanslag
in roestvaststalen pannen kunt u desnoods verwijderen met een staalpoetsmiddel (een fijne polijstpasta), dat u met een doekje wrijft. U kunt
het ook met een fijne schuurspons wrijven, maar dat geeft een minder
glad resultaat. Staalwol leidt tot roestvorming. Verwijder de restanten
met een hard doekje met wat terpentine of wasbenzine, waarmee u stevig wrijft. Daarna wast u nog goed met afwassop na.

TIP

KETELSTEEN

U kunt de vorming van ketelsteen in een rvs ketel beperken door er permanent een rvs-sponsje (speciaal hiervoor te koop) in te doen. Ontkalk ook dit
sponsje af en toe.

Isoleerfles
Een isoleerfles met een glazen binnenpot kunt u het veiligst schoonmaken met een sopje en een flessenrager.
Een achterblijvende geur kunt u aanpakken met heet
water waarin u per liter een eetlepel natriumbicarbonaat
(dubbelkoolzure soda) oplost. Laat het een tijdje staan.
Laat een fles grondig drogen voordat u hem opbergt;
draai de dop er niet te vast op, maar doe dat zo los mogelijk. Dan kan de fles namelijk nog wat ventileren, zodat
hij minder snel vies gaat ruiken. In de sluitdop zitten vaak
holten waarin vocht (en dus restanten van de bewaarde
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vloeistof) zich kan verbergen. De sluitdop is meestal uiteen te nemen,
zodat u hem goed kunt reinigen.

Ivoor, been, hoorn
Het vereist een geoefend oog om het verschil te zien tussen ivoor (afkomstig van de slagtand van een olifant) en tanden van dieren als een
walrus, nijlpaard, narwal en wildzwijn, of been (bot) en …namaak. Andere onderling moeilijk te onderscheiden materialen zijn onder meer
gewei, hoorn, schildpad, balein (soms ‘walvisbaard’ genoemd), neushoornhoorn en hoorn van de neushoornvogel.
Moet een waardevol (antiek) kunst- of siervoorwerp van een van de genoemde materialen worden schoongemaakt, raadpleeg dan een deskundige. De materialen zijn namelijk gevoelig voor onder meer zure,
sterk basische en schurende schoonmaakmiddelen. Ze zijn ook niet
goed bestand tegen veel vocht, hoge temperaturen, strenge vorst en
sterke schommeling van de temperatuur en luchtvochtigheid. Zonlicht
veroorzaakt bij veel van deze materialen door uitdroging barstjes in het
oppervlak.
Omdat de materialen poreus zijn, kunnen ze met vloeistof ook vervuilende stoffen opnemen. Zet voorwerpen van deze materialen niet in de
was. Voorkom ook dat er bijvoorbeeld eau de toilette en haarlak op gespoten worden.
Ivoor, andere tanden en been. Het regelmatig onderhoud bestaat uit afstoffen met een zacht kwastje. Als vette aanslag moet worden weggehaald, kunt u dat het best doen met een zeemleer of zachte doek die licht
is bevochtigd met wat gedenatureerde alcohol.
Lichtvergeeld ivoor of been kunt u bleken door het in de schaduw aan de
lucht blootgesteld te bewaren.
Ingedrongen vetvlekken kunt u proberen te verwijderen met een papje
dat u maakt van een anorganisch poeder en alcohol. Spreid dit in een
laag van 5 mm dik uit op de plek en laat het opdrogen. Veeg het daarna
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weg. Ivoor en been kunt u het best eens per jaar behandelen met een
zachte doek of zeemleer waarop u een paar druppels amandelolie doet.
Schildpad, gewei, hoorn (behalve van een neushoorn). Vet kunt u verwijderen met een zeemleer of doekje met wat gedenatureerde alcohol.
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Kam
Een kunststof kam is eenvoudig schoon te maken met warm water, wat
(handaf)wasmiddel en een borsteltje. Als u de kam laat voorweken, gaat
het schoonmaken makkelijker.

Kamerplanten
Planten in de vrije natuur worden schoongehouden door de wind en regen. Omdat het binnenshuis waait noch regent, moet u af en toe de bladeren van kamerplanten schoonmaken. Een laag vuil belemmert licht
en lucht, beide noodzakelijk voor een gezonde plant. U kunt de plant
misschien buiten zetten als het regent of buiten schoonsproeien met
een plantensproeier of een zachte straal van de tuinsproeier. Of u doet
dat in de douche of het bad; maar voorkom dat er veel aarde wegspoelt,
bijvoorbeeld door een plastic zak rond de pot te binden.
Gebruik een zachte straal van de handdouche. ’s Winters mengt u een
beetje warm water bij, zodat de kou van het water af is. Schoonmaken
van grote, stevige (gladde) bladeren gaat ook met een zachte spons; wrijf
altijd richting bladuiteinde – dus van de steel af. Behaarde bladeren kunt
u alleen schoonsproeien.
Gebruik liever geen middelen om de bladeren te laten glanzen (zeker
niet bij planten met ‘harige’ bladeren; maar eventueel wel bij planten
met gladde, vettige bladeren); ze kunnen de ademhaling van de plant
bemoeilijken.

Kandelaar
Kaarsvet kunt u het makkelijkst van een kandelaar verwijderen door het
met een haarföhn te verwarmen tot het vet vloeibaar wordt, zodat u het
met absorberend papier kunt opnemen. Verwarmen kan ook in de oven
of de magnetron (maar een metalen kandelaar mag niet in de magnetron). Een andere methode is de volgende: leg de kandelaar een paar
uur in de diepvries; het kaarsvet is er dan meestal makkelijk af te pellen.
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Gebruik voor het weghalen nooit een voorwerp van metaal, maar van
zacht hout, bijvoorbeeld een satéprikker.
Na het weghalen van het vet kunt u zo nodig verdergaan met schoonmaken. Hoe u dat doet, hangt van het materiaal van de kandelaar af
(hout, glas, metaal enzovoort); zie bij de desbetreffende paragrafen.
Kaarsvet lost op in organische oplosmiddelen.
Spoel kaarsvet nooit met heet water uit de kraan weg, aangezien dit de
afvoer kan verstoppen; daar stolt het vet immers weer.

Karpet
Losse kleden (karpetten) zoals geweven oosterse tapijten en berbers,
dient u regelmatig te stofzuigen. Wrijf de zuigmond niet tegen de pool
van een geweven kleed in, maar beweeg hem dwars daarop of met de
pool mee. Beweeg de zuigmond redelijk langzaam over het oppervlak;
dat komt de zuigprestaties ten goede.
Dieper in de pool gedrongen stof is met stofzuigen niet altijd voldoende
te verwijderen. Houd een karpet nooit aan de rand vast terwijl u het uitschudt. Het weefsel wordt daardoor aan de rand te zwaar belast, waardoor het op den duur kan scheuren. Ook een karpet over een lijn hangen
om het met een mattenklopper te bewerken kan het kleed te zwaar belasten. Leg het kleed ondersteboven op een vlakke ondergrond en sla er
zachtjes op met een mattenklopper; klop liever langer zacht dan korter
hard. Draai het kleed dan om en zuig de ondergrond (dus de plek waarop
het kleed gelegen heeft) en de pool (de bovenzijde) van het karpet; herhaal zo nodig de behandeling.
Sommige kleedjes – zoals voor in de badkamer – kunt u gewoon in de
wasmachine doen; zie het onderhoudsetiket. Geweven karpetten kunt u
zo nodig laten reinigen door een gespecialiseerd bedrijf; zie de Gouden
Gids onder Tapijtreiniging of zoek op internet. Houd bij wollen en zijden
tapijten motten en tapijtkevers in de gaten, vooral op plekken waar niet
wordt gelopen en op donkere plaatsen (onder meubelen). Als het tapijt is
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vervuild met ander organisch materiaal (zoals vet), is het extra aantrekkelijk
voor motten en tapijtkevers. Houd dus ook op die plekken het tapijt schoon.

Kattenbak
Een kattenbak kunt u schoonmaken met een sopje van allesreiniger. Het gebruik van chloorproducten is overbodig. Als u
de bak op advies van de dierenarts moet ontsmetten omdat
de poes ziek is, kunt u het best de dierenarts om advies vragen. Hardnekkige urinelucht is te bestrijden met het product Tego 2000.

Kit
Vervuilde kitnaden kunt u voorzichtig schoonmaken met
een zacht borsteltje met een sterk sop van allesreiniger. De dunne randjes van de kit zijn snel stukgeborsteld, dus doe het voorzichtig. Spoel
goed na. Schimmel en in de kit gedrongen vuil kunt u proberen te verwijderen met een sterke oplossing van chloorbleekmiddel of 10% waterstofperoxide waaraan u per 50 ml drie druppels ammonia heeft toegevoegd. Laat dit enige tijd inwerken en spoel goed na met schoon water.
Maar als er een schimmelwerend middel in de kit zit, zal dit door een
behandeling met chloor onwerkzaam worden, waardoor de schimmel
sneller terug zal komen.
Gebruik verder bij het schoonmaken van siliconenkit geen producten
waar citroenzuur inzit. Daardoor kan de kit vergelen. Citroenzuur zit
onder meer in producten met ‘frisse citroengeur’. Kit kan ook vergelen
door een gebrek aan uv-straling, dus in ruimten waar weinig of geen
daglicht komt.

Koel- en vriesapparaten
De binnenkant van koel- en vriesapparaten moet u geregeld (een vriezer
minder vaak dan een koelkast) schoonmaken, om de groei van micro-
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organismen binnen de perken te houden. Haal voordat u een apparaat
gaat ontdooien en schoonmaken de stekker uit het stopcontact. Zet in
het apparaat een teil met heet water (vernieuw dit af en toe) en doe de
deur of het deksel dicht. Voorkom dat lekwater schade kan aanrichten.
Met een houten spaan kunt u voorzichtig zachter ijs afschrapen, waardoor u het kunt verwijderen. Stoot nooit hard tegen een wand of leidingen in het apparaat en gebruik geen spaan van een harder materiaal.
Ook met een haarföhn kunt u het dooiproces versnellen, maar voorkom
dat het oppervlak plaatselijk te warm wordt. Houd de föhn in beweging
en verwarm het oppervlak gelijkmatig.
Maak altijd ook de rubber rand van het apparaat schoon en prik zo nodig het waterafvoerpijpje (als dat er is) door met bijvoorbeeld een dunne
breinaald of een satéprikker. Raadpleeg hiervoor de instructie van de fabrikant. Maak het binnenoppervlak van het apparaat schoon met warm
sodawater: een eetlepel soda per liter. Lap na met schoon water en droog
het oppervlak voordat u het apparaat aanzet. Laat het circa 20 minuten
koelen voordat u de spullen er weer indoet.
Vieze luchtjes kunt u bestrijden door het oppervlak schoon te maken
met een oplossing van een eetlepel (15 ml) natriumbicarbonaat (dubbelkoolzure soda) in een liter warm water. Of gebruik een speciale koelkastreiniger of een middel om zuigflessen voor baby’s te ontsmetten; zie
de gebruiksaanwijzing. Maak af en toe de koelribben aan de achterzijde
van de koelkast schoon; stofzuig ze eerst en lap ze dan met een doek met
sop. Schone koelribben schelen in het energiegebruik.

TIP

KOELKAST EN VAKANTIE

Als u de koelkast heeft uitgeschakeld, leeg- en schoongemaakt voordat u
langere tijd weggaat, laat dan de koelkastdeur een stukje openstaan (zet er
iets tussen, zodat hij niet dicht kan). Anders krijgt u er schimmel in, al is hij
schoongemaakt.
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Filterkoffieapparaat. Bij een koffiezetapparaat met filtersysteem kan
de doorstroombuis door kalkaanslag verstoppen, waardoor het water
langzamer gaat doorlopen. Is dat het geval, dan moet u het apparaat ontkalken door aan het koude water dat u in het reservoir doet
een zuur (bijvoorbeeld schoonmaakazijn) toe te voegen. Laat het apparaat werken zonder filter. Doe dit liefst bij een open raam omdat
er anders nogal wat zure lucht in huis komt. Voer nooit het warme
azijnwater nog een keer door het apparaat, maar laat het eerst afkoelen of gebruik nieuw azijnwater. Laat het apparaat daarna een paar
keer doorlopen met schoon water.
Espressomachine. Veel machines geven op het display aan wanneer en welke onderhoudsbeurt nodig is, en anders staat het
in de handleiding. Sommige apparaten reinigen zichzelf.
Tijdig ontkalken is van groot belang. Alle fabrikanten raden af azijnzuur te gebruiken voor het ontkalken. Sommige onderdelen in de machine kunnen worden aangetast, en azijngeur kan in kunststofdelen
trekken, en overgaan in de koffie. Speciale ontkalkings- en schoonmaakmiddelen voor espressomachines zijn nogal prijzig vergeleken
met de huis-tuin-en-keukenmiddelen. De meeste van die ontkalkers
bevatten citroenzuur en sommige bevatten melkzuur. Een voordeel
van citroenzuur is ook dat het vieze geuren neutraliseert. Gebruik
geen ander soort zuur dan in de gebruiksaanwijzing staat, maar
het hoeft niet per se van het merk te zijn dat de fabrikant adviseert.
Bij de meeste volautomaten kan een kalkfilter worden aangebracht; het moet tijdig worden vervangen. Haal bij een machine die bonen maalt af en toe de aanslag uit de bonenmaler.
Het apparaat maar één keer per dag gebruiken, geeft relatief meer
aanslag van kalk en vet uit de koffie. Het kan betekenen dat de uitlooppijpjes verstoppen en dat er bij apparaten die twee kopjes kun-
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nen zetten niet evenveel komt uit de uitlooppijpjes. Ook het apparaat
laten aanstaan terwijl er geen koffie wordt gemaakt, kan tot meer
vervuiling leiden.
Cupsysteem. Haal padhouder, lekbak, rooster en tuit van de machine
en was ze met de hand of in de vaatwasser af. Vul het waterreservoir
met water en een kalkoplosser op basis van citroenzuur. Zet het apparaat aan en laat dit mengsel door het apparaat lopen. Laat het apparaat daarna twee keer met schoon water doorlopen.

Kookapparatuur
Kookbranders op gas
Als de brander van een komfoor of fornuis in zijn kleinste stand
makkelijk uitgaat, kan de oorzaak liggen in inwendige vervuiling
van de brander. Draai de gaskraan achter het apparaat dicht. Haal het
branderdeksel – en als deze aanwezig is de tussenring – eraf en kijk of
de daaronder liggende mengbuis vuil is. Al of niet aangekoekt stof uit
de mengbuis moet u verwijderen, maar zó dat u geen krassen en andere
beschadigingen in het inwendige veroorzaakt. Meestal zitten deze
onderdelen los en kunnen ze – zo nodig na goed te zijn voorgeweekt –
worden afgewassen in een sopje.
De inkepingen of gaatjes in het branderdeksel en/of de tussenring moeten voor een ongestoorde werking schoon (= open) blijven. Gebruik voor
het schoonmaken geen harde voorwerpen die het materiaal kunnen beschadigen. Als uw gaskooktoestel nog een centrale ontstekingsbrander
heeft, moet u de (overslag)pijpjes naar de branders ook schoonhouden,
zo nodig met behulp van een dunne flessenborstel en sop.
Bij een elektrische ontsteking moet u de knopjes (ontstekingselektroden) daarvan bij de brander goed schoonhouden. Aflappen bij de gewone schoonmaakbeurt na het koken is meestal voldoende.
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Ceramische en halogeenkookplaat
Haal gemorste zoetigheden liefst direct weg met een houten spatel en
dan met een vochtige doek, omdat ze in de plaat kunnen inbranden.
Aangekoekte etensresten kunt u met een bij de kookplaat geleverde
schraper of met een verfkrabbertje (scheermesje in een handvat) zo veel
mogelijk weghalen voordat u de rest met schoonmaakmiddel aanpakt.
Om verkleuring van een keramische of halogeenkookplaat te voorkomen, moet hij na afkoelen regelmatig en zo nodig met een niet-schurend middel (handafwasmiddel, allesreiniger) worden schoongemaakt.
Laat goed drogen voordat u de plaat weer in gebruik neemt. Zie ook de
gebruiksaanwijzing van het apparaat.
Inductiekookplaat
De plaat wordt niet heter dan de panbodem, zodat hij doorgaans
eenvoudig met een sopje schoon te maken is.
Ovens
Voorkom dat u bij een gasoven ventilatieopeningen afdekt, en bij een
elektrische oven dat u kortsluiting in het verwarmingselement veroorzaakt. En bedenk bij een oven met onderwarmte dat mogelijk door de
bak met water de garing en bruining langer duren.
Maak het glas van een ovendeur pas schoon als de oven is afgekoeld.
Een koud schoonmaakmiddel op een hete ruit kan hem namelijk doen
barsten. Reinig de branderbuizen van een gasoven af en toe droog met
een fijne, liefst harde borstel (niet van metaal). De branderbuizen zijn
er meestal makkelijk uit te nemen. Na het borstelen schudt u ze leeg en
blaast ze met de mond door. Zet ze precies op hun plaats terug.
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U kunt zich schoonmaakwerk besparen door bij gerechten waarbij u lekkage
verwacht – en bij een draaispit – onder het gerecht een wat grotere ovenschaal of bakplaat met een laagje water erin aan te brengen. Ook aluminiumfolie is mogelijk (maar zie de gebruiksaanwijzing van uw apparaat om te zien
of het is toegestaan), met de randen omhooggevouwen.

Gewone oven (gas of elektrisch)
Voor het schoonmaken van de oven (wanden, onderplaat) en het grillelement zijn er speciale ovenreinigers, die vrij agressieve stoffen bevatten;
doorgaans onder meer sterke basen. Spoel na het gebruik ervan na met
een lichte oplossing van azijn (twee eetlepels op een halve liter water).
Even effectief – maar arbeidsintensiever, goedkoper en milieubewuster
– voor een geëmailleerde oven is een mengsel van groene zeep (80%),
soda (10%) en krijt (10%). Smeer daarmee de nog lichtwarme vervuilde
oppervlakken in en laat een nacht inwerken. De volgende ochtend wrijft
u met een doek het oppervlak met dit mengsel. Neem daarna een aantal
keren af met warm water.
U kunt de ovenwanden en bodem ook schoonmaken door er een dunne
laag op te smeren van een papje dat u van natriumbicarbonaat (dubbelkoolzure soda) en water maakt. Laat dit drogen; het absorbeert dan vet.
Spoel het daarna met schoon warm water weg.
Zelfreinigende oven
Een zelfreinigende oven heeft een binnenoppervlak van katalysatorplaten, die het opgespatte vuil moeten doen verdampen. U moet ze elke keer
na het bakken en/of braden en afkoelen van de oven schoonmaken met
lauw water (lees er in elk geval de gebruiksaanwijzing op na). Vergeet
vooral de naden niet, anders gaat de oven onherroepelijk stinken. Als de
katalysatorplaten glad aanvoelen, zijn ze uitgewerkt en aan vervanging
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toe. Er zijn ook ovens die volgens de gebruiksaanwijzing kunnen worden schoongemaakt door ze leeg een tijdje op een hoge stand te laten
branden, zodat aangekoekt vuil verbrandt (‘pyrolitische reiniging’); het
geeft wat rookontwikkeling. Na afkoeling kunt u het resterende vuil dan
makkelijk afvegen. Lees hier de gebruiksaanwijzing op na.
Heteluchtoven
Dit apparaat bevat een ventilator en vetfilter. Maak het vetfilter van de
oven tijdig met een borstel in een sterk sop schoon. Als het vetfilter verstopt is, gaat de oven stinken en kan hij blauw gaan walmen. Bovendien
raakt de circulatie verstoord en krijgt u een ongelijkmatig bakresultaat.
Maak de ventilator ook af en toe schoon, waarbij u moet voorkomen de
schoepen te verbuigen.

Magnetron
De wanden van de magnetron kunt u schoonmaken met een sopje;
veeg met schoon water na. Houd vooral de randen van de deur en de
vlakken waarop deze aansluiten goed schoon, zodat geen straling uit
de oven kan lekken. Als de oven niet lekker ruikt, kunt u in de oven een
magnetronbakje (100 ml) met water zetten waarin u het sap van een halve citroen doet. Zet de oven een minuut op het hoogste vermogen aan
en lap daarna de ovenwanden droog met een doek.
Grillelementen
Als de elementen los te halen zijn, laat ze dan weken in water met
handafwasmiddel. Hardnekkig vuil kunt u in warm water met soda
laten weken. Maak dan met een borstel schoon.

Koraal, paarlemoer, parels en cameeën
Koraal, paarlemoer (schelp) en parels zijn vooral
opgebouwd uit het vrij poreuze calciumcarbonaat
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(kalk), dat in zuren kan oplossen. Gebruik voor het schoonmaken van
siervoorwerpen van deze materialen ook nooit basische middelen, zoals
ammonia en soda. Doordat calciumcarbonaat poreus is, kunnen deze
materialen met oplos- en schoonmaakmiddelen ook vuil absorberen
en daardoor verkleuren. Spuit nooit parfum en dergelijke reukwaters of
haarlak in de richting van deze materialen (gebruik die middelen voordat u de juwelen aanbrengt). In een erg droge atmosfeer kunnen parels,
koraal en paarlemoer uitdrogen en scheurtjes oplopen.
Maak koraal, paarlemoer en parels zo nodig schoon met een zeem die u
licht bevochtigt met wat gedenatureerde alcohol of aceton.
Parels zijn ook een soort paarlemoer. Parels zijn vrij zacht, zachter dan
de meeste edelstenen: bewaar ze daarom nooit samen. Parels worden
glanzender door het dragen, maar huidvet en vuil kunnen op den duur
toch ervoor zorgen dat ze moeten worden schoongemaakt. Laat een
kostbare ketting liefst door een deskundige reinigen. Parels kunnen zijn
geregen met een zijden draad; die is kwetsbaar, vooral als hij nat is.
Het bewaren van voorwerpen van calciumcarbonaat in een omgeving
met zure dampen kan fataal zijn. Zure dampen kunnen ook worden afgegeven door papier en sommige houtsoorten, zoals eiken, kastanje,
mahonie, noten, redwood en western red cedar. Verder kan formaldehydegas uit bijvoorbeeld spaanplaat, MDF en multiplex kwaad aanrichten. Bewaar deze voorwerpen dan ook niet in een doos of kast van deze
materialen.
Cameeën worden van schelp of steen gemaakt. Behandel ze als parels.
Let op bij materialen die zijn geplakt, want door een oplosmiddel (ook
door water) kan de lijm loslaten. Ook imitatieparels zijn vaak niet bestand tegen organische oplosmiddelen.

Kozijnen, ramen en deuren
Houten kozijnen, ramen en deuren kunt u aflappen met hetzelfde sopje
als waarmee u de ruiten schoonmaakt; zie ‘Glas’. Doe dat minimaal eens
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per halfjaar, maar in sterk vervuilde gebieden om de drie of vier maanden; dat komt de levensduur van de verf of beits ten goede.
Aluminium behoort minimaal eens per zes maanden te worden
schoongelapt; in een wat sterker vervuilde omgeving, aan de kust en
in de buurt van olie-installaties en railverkeer minimaal eens in de vier
maanden. Spuit eerst het grove vuil weg, omdat dit anders kan krassen. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen (met een pH tussen 5 en 8); bedenk dat veel huishoudelijke schoonmaakmiddelen zuur
of basisch zijn. Veilig is bijvoorbeeld een scheutje spiritus in het water.
Gebruik nooit schurende middelen. Dof geworden aluminium kunt u
met autowas weer laten glanzen; zo’n waslaag beschermt ook enigszins.
Als er waterafvoergaatjes zijn, controleer dan bij het schoonmaken of ze
verstopt zijn.
Het onderhoud van kunststof kozijnen en ramen is eenvoudig: maak
het oppervlak schoon elke keer dat u de ruiten lapt. U kunt een sop van
allesreiniger gebruiken of hetzelfde sopje dat u voor de ruiten gebruikt.
Hoe vaak schoonmaken minimaal nodig is, hangt af van de plaatselijke
luchtvervuiling; ga uit van minimaal eens per halfjaar. Als u vuil er met
de gebruikelijke huishoudschoonmaakmiddelen niet af kunt krijgen,
raadpleeg dan de leverancier. Gebruik nooit organische oplosmiddelen,
zoals thinner en aceton, en ook geen schurende middelen. Met autowas
of speciale kunststofwas kunt u doffe kunststof laten glanzen.

Kunststof
Er zijn veel soorten kunststoffen ofwel plastics. Een goede kunststof is
krasbestendig, stootvast, door en door gekleurd en bestand tegen de
gebruikelijke huishoudschoonmaakmiddelen. Maar let op met organische oplosmiddelen behalve ethanol, aangezien deze veel kunststoffen
kunnen aantasten. Ook tegen machinale afwas is niet elke kunststof
bestand. Regelmatig schoonmaken kan door afstoffen en vochtig of
nat afnemen, zo nodig met een sopje. Denk eraan dat het gebruik van
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schurende middelen op zachte kunststof het oppervlak lelijk kan maken.
Kalk hecht niet goed aan een glad kunststofoppervlak, maar zodra er
(microscopisch kleine) krasjes op komen, hechten kalk en ander vuil er
beter op. Gebruik ook daarom geen schurende schoonmaakmiddelen.
Denk er verder aan dat een afwerklaag (lak, coating) en/of belettering
op kunststof niet altijd bestand zijn tegen een natte schoonmaakbeurt.
Er zijn speciale kunststofreinigers, voor bijvoorbeeld telefoons, het dashboard van auto en autostoelbekleding. Ze zijn relatief duur; schoonmaken kan meestal ook met een (goedkoper) huishoudelijk schoonmaakmiddel. Hardnekkige aanslag op bijvoorbeeld keukengerei van harde
kunststof kunt u aanpakken met kunstgebitreiniger. Laat het plastic een
nachtje in een oplossing weken. Veel oppervlakken van tafels, aanrechten en dergelijke zijn vervaardigd van melamineformaldehyde, dat bekend is onder de merknamen Formica, Duropal en Resopal. Het kan een
transparante toplaag hebben, die een ‘print’laag beschermt. Gebruik
daarom zo weinig mogelijk polijstende schoonmaakmiddelen.
Schoonmaken kan met de gebruikelijke huishoudelijke schoonmaakmiddelen, en desgewenst ook met soda, terpentine en wasbenzine
(maar laat organische oplosmiddelen niet te lang inwerken).
Polyamide (PA, ‘nylon’) absorbeert makkelijk vocht, kleuren en vet. Hoe
makkelijk, hangt van de soort PA af. Was polyamide artikelen daarom
niet samen met stoffen die kleur kunnen afgeven. Polyamide is niet gevoelig voor de meeste organische oplosmiddelen, maar het wordt wel
aangetast door onder meer waterstofperoxide en natriumperboraat. Polyester en polyetheen hebben een grote affiniteit met vetten. Verwijder
vetvlekken dan ook zo snel mogelijk, om te voorkomen dat de schade
een permanent karakter krijgt.
Zie ook bij ‘Tuinmeubelen’ en ‘Lichtschakelaar’.
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Kussen
Een hoofdkussen kan soms worden schoongemaakt; zie in ieder geval de reinigingsinstructies op het etiket. De structuur van sommige
kussenvullingen knapt niet altijd op van een schoonmaakbeurt. Als de
vulling door veroudering deels is vergaan of is gaan klonteren, heeft
schoonmaken geen zin.
U kunt schoonmaken zo lang mogelijk uitstellen door om het kussen
eerst een oude kussensloop te doen, en daaroverheen de sloop die u
steeds gelijk met uw lakens verschoont. Daardoor dringen onder meer
vet van uw haren en gezichtscrème minder snel tot het kussen door.
Was ook zo’n binnensloop af en toe.
Een donzen kussen kunt u zelf wassen (zie ‘Dons’) of laten schoonmaken. Als het kussen chemisch wordt gereinigd, moet het daarna voldoende lang luchten om de restanten van de gebruikte oplosmiddelen
kwijt te raken.
Als u het kussen zelf mag wassen, laat na het wassen zo veel mogelijk
water uit het kussen druipen en draai het hoogstens een halve minuut in
de centrifuge en niet te snel. Langer centrifugeren kan de vulling doen
samenkoeken. Bedenk ook dat een door en door nat kussen flink zwaar
kan zijn. Met één kussen kan de wasmachine bovendien onevenwichtig
worden. Gebruik voor de handwas een fijnwasmiddel. Spoel langdurig na.
Droog het kussen aan de waslijn, of liggend op een kunststof rooster
waar de wind vrijelijk onder kan waaien. Het drogen kan dagen duren,
maar een kussen kan niet in de wasdroger. Klop het kussen tijdens het
drogen af en toe even op, om de kans op klontering van de vulling te
verminderen.
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Lakwerk
Lakwerk, bijvoorbeeld van Chinese en Japanse oorsprong, wordt in
principe alleen afgestoft. Door vocht kan inlegwerk op den duur oxideren, door oplosmiddelen kan de lak of lijm voor inlegwerk oplossen
en kan de laklaag verzepen (dit geeft een witte zweem). Neem voor het
schoonmaken van een kostbaar lakvoorwerp contact op met een gespecialiseerde restaurator. Gebruik zo nodig (zo zelden mogelijk) een zachte
zeem die u met een paar druppels water heeft bevochtigd. Maar doe dit
niet als het lakwerk is versierd met verguldsel of schilderwerk, of is ingelegd.
Niet-versierd lakwerk kunt u – liefst zo zelden mogelijk – na zo’n ‘vochtige’ beurt met een vleugje (en niet meer) microkristallijne was (een speciale soort was) opwrijven. Gebruik nooit was op lakwerk dat is versierd
met verguldsel of schilderwerk.

Laminaat
Laminaat, kunststof parket, laminaat vloerbedekking en laminaatparket zijn namen voor een harde vloerbedekking waarvan de bovenzijde
is opgebouwd uit lagen: van boven naar beneden een slijtvaste, doorzichtige kunststof (meestal melamineformaldehydehars), een met het
dessin bedrukte laag papier en daaronder nog een aantal lagen papier.
Regelmatig schoonmaken doet u met de stofzuiger.
Niet elke soort laminaat is even goed bestand tegen vocht; zie hiervoor
de leveranciersinformatie. Bij laminaat dat niet goed tegen vocht kan,
neemt de drager (vezelplaat) makkelijk vocht op en zwelt, waardoor de
naden kunnen gaan wijken, zodat vocht nóg meer kans krijgt.
Als u nat mag en wilt schoonmaken, doet u dat met zo weinig mogelijk
vocht, dat wil zeggen een goed uitgewrongen dweil of spons. Gebruik zo
nodig een neutraal schoonmaakmiddel (zoals een allesreiniger) of een
ander schoonmaakmiddel dat door de leverancier is toegestaan.
Gebruik voor het verwijderen van vuil geen sterke organische oplosmid-
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delen. Wasbenzine en terpentine kunnen wel, maar wees voorzichtig bij
open naden: voorkom dat het middel er intrekt en de lijm waarmee het
laminaat is vastgeplakt, aantast. Gebruik ook geen schurende middelen,
want die geven doffe slijtplekken. Rode wijn, limonade, koffie en thee
met suiker en afwasbare viltstift gaan er gemakkelijk af met lauw water,
zo bleek ooit uit een test van de Consumentenbond. Watervaste viltstift
kunt u met terpentine verwijderen, als u er snel bij bent.

Lampen
Een lamp die vol stof en aanslag zit, laat minder licht door.
Af en toe afstoffen is daarom aan te raden. Als het stof
er op die manier niet meer afgaat, haalt u de lamp uit de
fitting en neemt hem met een goed uitgewrongen doek
met sop af. Veeg met schoon water na. Droog de lamp af
en laat hem daarna nog even verder aan de lucht drogen
voordat u hem weer aanbrengt. Een halogeenlampje mag
u niet met de vingers aanraken; breng het aan en verwijder het voor het
schoonmaken met bijvoorbeeld een schone tissue; maak het glas zo nodig met een beetje spiritus schoon.
Houd ook de binnenzijde van een lampenkap schoon, vooral als het een
reflector betreft. Vliegenpoep is makkelijk te verwijderen met spiritus.

Leer
Leer kan op veel manieren zijn gelooid en afgewerkt, en al die verschillende manieren hebben invloed op het indringen van vlekken in het leer
en de mogelijke schoonmaakmethoden. Een probleem is herkenning
van de verschillende soorten leer. Als het gaat om mooie leren kleding
die u normaliter chemisch laat reinigen, ga dan met lastige vlekken bij
voorkeur naar een in leerreiniging gespecialiseerde stomerij.
Zie voor het juiste onderhoud altijd het onderhoudsetiket of de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Het gebruik van de verkeerde onderhouds-
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middelen kan schade veroorzaken. Een goed onderhoudsmiddel kan
schade voorkomen, doordat vuil minder kans heeft zich op het leer te
hechten. Voor allerlei soorten schoenen, tassen en kleding zijn er middelen die de indringing van vuil kunnen beperken.
Test een voor u nieuwe schoonmaakmethode altijd eerst op een uit het
zicht zittende plek.
Laat nat leer niet snel drogen, zoals bij een warmtebron, maar rustig
op een goed geventileerde plek, anders krimpt het meer en wordt het
harder dan nodig. Tijdens het drogen kunt u holle voorwerpen (bijvoorbeeld schoenen) vullen met absorberend papier (bijvoorbeeld proppen
van kranten) om de vorm van het voorwerp te helpen bewaren; maar
vervang de vulling zeer geregeld, omdat deze anders de droging remt.

Bont
Laat schoonmaken van bont aan de chemisch reiniger over.
Schapenvacht. Een schapenvacht (bijvoorbeeld voor op de vloer of autostoel) kunt u zo nodig zelf wassen. Gebruik daarvoor de volgende methode, die ontleend is aan de Britse consumentenorganisatie: doe in een
pan een liter water, 175 gram geschaafde (hand)zeep en 50 ml ricinusolie (wonderolie) en kook het net zo lang tot het een egale pap is.
Laat voldoende warm water (40 à 50 °C) in de wasteil lopen waarin u de
vacht wilt wassen, los daar 50 gram glycerine en de gemaakte ‘pap’ in op
en stop de vacht erin. Was hem goed met de hand. Spoel hem eenmaal
uit met ruim water van maximaal 40 °C; het is de bedoeling dat niet al
het ‘wasmiddel’ eruit gaat, want dat moet de vacht soepel houden. Druk
zo veel mogelijk water uit de vacht en dep hem met handdoeken verder droog, waarna u hem in de openlucht aan de lijn hangt tot hij bijna
droog is. Meng dan 125 gram havermeel met 125 gram bloem en wrijf
hier de leerkant (dus niet de haarkant) mee in om hem zacht te houden.
Als de vacht geheel droog is, kunt u de haren borstelen. Een geitenvacht
mag u zo niet behandelen, want de haren breken bij het wassen af.
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Boekband van leer
Zo nodig kunt u deze voorzichtig schoonmaken met een nauwelijks
vochtige spons (eventueel met wat sop van ongekleurde glycerinehandzeep), maar verguldsel kan er zelfs daarmee afgaan. Laat het leer aan de
lucht drogen voordat u het boek weer in de kast zet.
Gladde leren kleding
Vuil kunt u verwijderen met een droge doek of een borstel. Vuil dat er zo
niet afgaat, kunt u proberen kwijt te raken met leerzeep (saddlesoap, verkrijgbaar bij sommige lederwarenwinkels) en water op een doekje. Vuil dat
er met leerzeep niet afgaat, kunt u proberen te verwijderen met wasbenzine – na droging van het leer. Breng wat wasbenzine op een doek aan en
dep daarmee het vuil; bij gebruik van te veel oplosmiddel kunnen er kringen in het leer ontstaan. Dep liever vaker met weinig oplosmiddel. Breng
na droging een beetje was of het gebruikelijke onderhoudsmiddel aan.
Handschoenen van glad leer (geen suède)
U kunt handschoenen wassen met een sopje van geschaafde zeep of
een speciale leershampoo en water van circa 25°C. Spoel niet heel grondig uit, maar laat er een beetje in achter. Rol de handschoenen in een
droge handdoek en druk ze een paar keer uit, steeds met een droog
deel. Laat het leer aan de lucht drogen, maar niet bij een warmtebron. Ze
blijven soepel als u aan het laatste spoelwater wasverzachter toevoegt.
Nadat u de droge handschoenen weer heeft aangetrokken, kneedt u ze
soepel, maar niet te fanatiek. U kunt ze eventueel inspuiten met een siliconenspray en daarna nog met leerwas behandelen.

TIP

VOORZICHTIG BLAZEN

Blaas handschoenen na het wassen voorzichtig op, om ze in de juiste vorm te
brengen bij het drogen.
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Lakleer
Dit glanzende leer is doorgaans voorzien van een gladde polyurethaan
afwerklaag. Vuil kunt u verwijderen door afwassen met een vochtig
sponsje met desgewenst wat handafwasmiddel. Veeg goed met schoon
water na. Laat aan de lucht drogen; u hoeft meestal geen beschermlaag
aan te brengen.
Leren schoenen
Hoe u schoenen schoonmaakt, hangt van het leer af. Zie voor suède
verderop en voor lakleer de vorige paragraaf. Bij andere leersoorten haalt
u stof er zo veel mogelijk droog af met een doek. Wrijf niet hard over
schurend vuil, want dat beschadigt het oppervlak. Met een lichtvochtige
doek kunt u wateroplosbaar (straat)vuil en modder wegvegen. Nietgeverfd leer kunt u desnoods met leerzeep schoonmaken. Voorzie
schoongemaakte schoenen zo nodig van een nieuwe beschermlaag.
Leren tas, portemonnee en dergelijke
U kunt oppervlakkige vervuiling verwijderen met leerzeep en water op
een doekje.
Meubelleer
Als u probeert vuil van meubelleer met organische oplosmiddelen of vlekkenmiddelen te verwijderen, kunnen ze de afwerklaag en/of het pigment oplossen. Soms kan
een professionele reiniger nog wat voor u
doen, maar als de kleur of verf moet worden
gerepareerd, kan het een dure grap worden.
Vet en olie kunnen op den duur wat wegtrekken.
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Gedekverfd leer. Dit is voorzien van een relatief dikke, niet-transparante
verflaag, waardoor de haarporiën en andere natuurlijke oneffenheden
niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn. De dikke afwerklaag beschermt
het leer extra tegen vuil en vocht. Maar u kunt de afwerklaag wegpoetsen door lang met vocht te wrijven. Stof dus bij voorkeur alleen af en
gebruik alleen bij hoge uitzondering vocht. Dep gemorste stoffen zo veel
mogelijk op met absorberend papier en behandel daarvoor in aanmerking komende vlekken zuinig met een zeem met zo weinig mogelijk van
een sopje van fijnwasmiddel of zeep; veeg met een uitgewrongen zeem
met schoon water na. Houd hiervoor een zeem apart, omdat er door ander gebruik in de zeem stoffen kunnen komen die de afwerklaag van
leer aantasten.
Semi-anilineleer. Dit heeft een dunnere afwerklaag dan gedekverfd leer,
waardoor het natuurlijke uiterlijk van het leer nog te zien is. Heel af en
toe – bijvoorbeeld twee keer per jaar – mag u het met een vochtige doek
schoonmaken.
(Vol)anilineleer. Dit wordt alleen geverfd en krijgt geen beschermende
afwerklaag. Het is veel gevoeliger voor vervuiling en vlekken dan leer
met een beschermlaag, maar komt natuurlijker over. Heel af en toe – bijvoorbeeld eens per jaar – mag u het met een lichtvochtige doek schoonmaken. Maak het niet plaatselijk met meer vocht schoon, omdat er anders donkere plekken en kringen kunnen ontstaan.
Als u niet weet of er semi- of (vol)anilineleer op uw zitmeubel is aangebracht, kunt u een testje doen op een onopvallende plek. Als u er een
druppel water op aanbrengt en hij snel wordt opgezogen, gaat het om
(vol)anilineleer.

Nappa
Er zijn diverse soorten nappa. Het gaat meestal om een gekleurde
leersoort die van een dunne beschermlaag is voorzien. U mag het af en
toe met een vochtige doek afnemen.
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Nubuck
Dit is een leersoort waarvan de nerfzijde licht is geschuurd. U reinigt
hem als suède. Voorkom dat u nubuck laat glimmen door gebruik van
een verkeerd onderhoudsmiddel.
Reptielenleer
Dit leer is vaak niet zo sterk en door zijn structuur kwetsbaar. Verwijder oppervlakkige vervuiling door schuieren met een zachte borstel.
Beweeg altijd met de structuur van schubben en dergelijke mee. Hoe u
vaster zittende vervuiling verwijdert, hangt van de oppervlakteafwerking van het leer af: zie hiervoor het begin van deze paragraaf. Probeer
eerst wasbenzine, of laat het chemisch reinigen. Krokodillenleer is erg
watergevoelig. Watervlekken kunt u op de volgende manier proberen te
verwijderen: doe water in een pan en breng dit aan de kook. Beweeg
het leer 10 à 20 cm boven het wateroppervlak heen en weer, zodat het
wat damp opneemt en iets zwelt. Daarbij kunnen de vlekken verdwijnen. Laat het leer dan langzaam aan de lucht drogen. Breng daarna een
geschikt beschermingsmiddel aan.
Splitleer
Dit is vaak een mindere kwaliteit leer, van de onderlaag van de huid. Het
kan op diverse manieren zijn afgewerkt; de onderhoudsmethode kan
daardoor van soort tot soort verschillen. Af en toe met een lichtvochtige
doek afnemen is meestal wel toegestaan.
Suède
Vuil kunt u proberen te verwijderen door schuieren met een schone
borstel. Er zijn allerlei speciale suèdeborstels, -gommen en dergelijke
waarmee u suède goed kunt schoonmaken. Er worden dan ook wat
suèdevezels verwijderd, maar dit kan zelden kwaad. Diep ingedrongen
vuil kunt u op deze manier niet weghalen.
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Reinig het oppervlak regelmatig, want vuil dat zich opstapelt, is lastiger
te verwijderen. Suède kunt u wassen met een fijnwasmiddel en lauw
water; het blijft soepel als u in het laatste spoelwater wasverzachter doet.
Sommige voorwerpen van suède en sommige vlekken kunt u beter
chemisch laten reinigen.

Tuigleer
Als dit stevige leer niet is voorzien van een beschermlaag, kunnen
zelfs met water vlekken ontstaan, door het oplossen van looistoffen. U
mag tuigleer wel vochtig afnemen, zo nodig met leerzeep, als u maar
voorkomt dat er op de snijvlakken extra vocht in het leer dringt.

Lichtschakelaar
Als u een vuil stopcontact of lichtschakelaar op
de wand schoonmaakt, kan het gebeuren dat het
omringende behang of schilderwerk daaronder lijdt.
Haal daarom liever het vervuilde onderdeel van de
wand; het zit meestal met slechts één of twee boutjes
vast. Het binnenwerk laat u op of in de wand zitten.
Schakel de spanning in de meterkast uit voordat u
aan het werk gaat. De schakelaar van een lichtknop
kunt u dan met een doekje met bijvoorbeeld spiritus schoonmaken. Als
u plastic onderdelen in een sopje schoonmaakt, droog ze dan goed – en
laat even aan de lucht nadrogen – voordat u ze weer aanbrengt.

Linoleum
(Kurk)linoleum wordt vaak gemaakt van onder meer kurk en lijnolie en/
of andere plantaardige vetten en -oliën, plus nog diverse toevoegingen.
U houdt linoleum normaliter schoon met de stofzuiger en door vochtig
afnemen met sop. Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel dat niet
basisch is; dus geen middelen met bijvoorbeeld soda (deze tasten
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linoleum aan). Gebruik bij het schoonmaken geen sterke organische
oplosmiddelen. Wasbenzine en terpentine kunnen wel, maar wees
voorzichtig bij de naden: voorkom dat het middel er intrekt en de lijm
waarmee het linoleum aan de vloer is vastgeplakt, aantast. Gebruik geen
schurende middelen, want die geven extra slijtage.
Voorzie linoleum af en toe van een beschermlaag (bijvoorbeeld
linoleumwas). Voor het compleet verwijderen van een was- of andere
regelmatig opgebrachte beschermlaag (zoals van polymeren), zijn er
speciale schoonmaakmiddelen (‘strippers’), die sterk basisch zijn. Zie de
gebruiksaanwijzing voor u zo’n middel koopt. Na het strippen moeten
zorgvuldig alle resten worden weggespoeld met schoon water, ook in
hoeken en langs randen. Eén keer spoelen is te weinig. Breng daarna
een nieuwe beschermlaag aan.
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Meubelstoffering
Meubelstoffering maakt u regelmatig schoon door stofzuigen (eventueel met een speciaal mondstuk) en zo nodig/mogelijk uitkloppen. Als u
de samenstelling van de bekledingsstof niet kent, moet u voorzichtig
zijn met sterke schoonmaakmiddelen. Test zo nodig op een uit het zicht
zittende plek, maar wees ook bedacht op het materiaal ónder de stoffering, want onder meer schuimrubber en -plastic zijn gevoelig voor veel
oplosmiddelen.
Verder is het moeilijk de krimpgevoeligheid van bekledingsstof te bepalen. Tot slot kan een reinigingsvloeistof vuil uit de ‘diepte’ naar het
oppervlak voeren, zodat u van de regen in de drup kunt raken. Voor het
schoonmaken van vervuilde meubelstof zijn er diverse producten, die
op dezelfde manier werken als tapijtreinigingsmiddelen (zie ‘Tapijt’).
Zie voor leren meubelbekleding de vorige paragraaf.
Bekleding van ‘kunstleer’ en andere gladde kunststoffen is makkelijker
schoon te maken. Deze is bestand tegen vochtig afnemen met een sopje
van handafwasmiddel of babyshampoo (met schoon water nalappen)
en tegen wasbenzine en terpentine, maar denk weer aan de materialen
onder de bekleding.

TIP

LATEN DOEN

Er zijn bedrijven die meubelen reinigen; soms kunnen ze dat ook bij u thuis
doen. Zie de Gouden Gids onder Meubelreiniging of op internet.
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Naaimachine
Een naaimachine kan vervuilen door pluizen en draadjes; door een te
royaal gebruik van smeerolie kunnen ze zelfs aan onderdelen kleven.
De meeste pluizen zijn te vinden in de buurt van de grijper en het spoelhuis, en bij de transporteur (onder het voetje). Zet de machine uit, trek
de stekker uit het stopcontact en maak de onderdelen met een kwastje
(vaak bij de machine geleverd) schoon. Was een vet geworden kwastje
met sterk sop.

Natuursteen
Onder de noemer ‘natuursteen’ vallen soorten die
totaal verschillende eigenschappen hebben, onder
meer wat betreft hardheid, gevoeligheid voor chemicaliën en poreusheid.
Wees voorzichtig met schurende middelen: niet alleen zachte steensoorten kunnen krassen, maar ook
gepolijste hardere steensoorten kunnen dof worden.
Regelmatig schoonmaken doet u met de stofzuiger
en door vochtig of nat afnemen. Als het vuil er met
schoon water niet afgaat, kunt u een sopje van een neutrale allesreiniger (babyshampoo is een prima alternatief) en een borstel
gebruiken. Maar maak de steen eerst met schoon water nat, zodat er zo
min mogelijk schoonmaakmiddel in de steen dringt. Spoel goed na met
schoon water. Een steen waarvan het oppervlak is ‘gezoet’ (zoeten geeft
een zijdeglans) kan makkelijk krasjes oplopen.
U kunt het oppervlak onderhouden met een polijstsponsje. Het geschiktst is een sponsje met diamantslijpsel, dat in verschillende groftes
verkrijgbaar is (probeer het bijvoorbeeld bij een steenhouwerij die ook
grafwerk maakt). U doet er uw leven lang mee. Polijst alleen gebruiksoppervlakken, zoals een aanrecht en tafel, en nooit kunstobjecten.
Hoe poreuzer de steen, hoe gevoeliger hij is voor indringing van vuil.
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Maar het is moeilijk van een steensoort precies aan te geven of hij erg
poreus is. Binnen een soort kunnen er namelijk fikse verschillen zijn.

Kalksteen
Alle kalkbevattende steen – zoals het donkergrijze ‘hardsteen’ (ook kolenkalksteen genoemd), marmeronyx (waarvan onder meer tafelbladen
worden gemaakt), marmer en travertin – is enigszins poreus en kan vuil
absorberen. Kalk (calciumcarbonaat, krijt) is gevoelig voor zuur en lost
erin op. Let dan ook op bij het onderhoud, want schoonmaakmiddelen (waaronder sommige allesreinigers) kunnen zuur zijn. Gebruik een
neutrale reiniger, zoals babyshampoo. Gewone zeep (inclusief groene
en vloeibare) is af te raden in verband met de vorming van kalkzeep: een
vettig uitziende aanslag. Kalkzeep kunt u verwijderen door te polijsten.
Zie ook de schoonmaaktips hierna.
Een wat vettige vervuiling op kalkhoudende steen verwijdert u als volgt:
breng op de plek eerst een stukje Japans rijstpapier aan dat u met wasbenzine heeft bevochtigd. Maak dan een papje van een absorberend poeder en wasbenzine, en breng daarvan een laag van 5 mm dik op de plek
aan. Laat het poeder opdrogen en zuig het weg met het borstelmondstuk
van de stofzuiger, waarna u het papier met wat water verwijdert.
Andere steensoorten
Graniet is in bijna alle gevallen vrij ongevoelig voor lichte zuren. Hoewel
de steen hard is, kan hij toch krassen en kan een gepolijst oppervlak
dof worden. Grofkorrelige graniet is gevoeliger voor indringing van vuil
dan fijnkorrelige graniet.
Speksteen (soapstone) is een soort talk; het is een heel zachte steen, die
gevoelig is voor mechanische beschadiging. Speksteen maakt u schoon
als ivoor; zie ‘Ivoor, been, hoorn’.
Albast is een natuurlijk gips, dat langzaam in water kan oplossen.
Lichte vervuiling van albast kunt u verwijderen met een papje (zoals bij
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kalksteen beschreven); laat het oplosmiddel van de soort vuil afhangen.
Leisteen is een metamorfe klei, die geen kalk bevat. Schoonmaken kan
met een sop van allesreiniger.

! ALLEEN DROOGBLOEMEN
Gebruik vanwege de oplosbaarheid van albast in water een albasten vaas niet
voor verse bloemen, maar alleen voor droogbloemen.

Vloer- en muurtegels
De eerste 28 dagen na het aanbrengen van natuurstenen tegels met cementspecie mag alleen water voor het schoonmaken worden gebruikt,
behalve als er een ‘cementsluier’ moet worden verwijderd (zie verderop).
Als voegen zo vies zijn dat u ze zelfs met pure allesreiniger niet goed
schoon krijgt, kunt u uw toevlucht nemen tot een 10%-oplossing van
waterstofperoxide waaraan u per 50 ml drie druppels ammonia toevoegt
(alleen voor voegmateriaal zonder pigmentpoeder). Laat dat minstens
20 minuten inwerken en borstel met schoon water na. Herhaal zo nodig
de behandeling na droging. Als de voegen zelfs hierdoor niet voldoende
opknappen, kunt u het proberen met een complexonpasta (zie onder
‘Gevel’). Tot slot zijn er nog middelen om voegen opnieuw te kleuren.
Als u een nieuw, sterk reinigingsmiddel voor de tegels voor het eerst gaat
gebruiken, is het aan te raden op een onopvallende plaats een proefje te
nemen, om te zien of er geen gekke dingen gebeuren. Dit biedt overigens geen 100% garantie.
Voor het reinigen van sterk vervuilde natuursteen zijn er speciale middelen te koop. Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven op dit gebied; zie
de Gouden Gids bij Natuursteen en Restauratiewerken, of op internet.
Verder kunnen er bruine plekken zijn door roet uit de ondergrond (als is
betegeld op een oud rookkanaal dat onvoldoende is geïsoleerd) of door
een lekke riolering achter het tegelwerk. Het weghalen van die plekken
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is dweilen met de kraan open als er aan de oorzaak niets wordt gedaan.
U kunt proberen de plekken weg te halen met een papje van een absorberend poeder en opgelost biologisch inweekmiddel. Breng hiervan 5
mm dik aan op de vlek en dek dit af met plasticfolie. Verwarm de plek tot
circa 50 °C, bijvoorbeeld met een lamp. Laat minimaal een paar uur inwerken en haal dan de folie eraf. Wacht dan tot het papje is opgedroogd
en zuig het weg (schuieren met borstelmondstuk). Veeg met een zachte
borstel en schoon water na en veeg met een schone vochtige doek af.
Restanten van de plek kunt u proberen weg te bleken met 10% waterstofperoxide waaraan u per 50 ml drie druppels ammonia toevoegt. Laat
inwerken en spoel dan met warm water weg.
Wit waas op tegels
Ligt er een wittig waas over de tegels, vooral bij een nieuw betegeld oppervlak, dan kan dit een cement- of kalksluier zijn, ontstaan door het
niet goed schoonmaken van het oppervlak na het voegen. Er zijn twee
veilige methoden om dit waas weg te halen (niet met een sterk zuur):
met een polijstmiddel en met een complexonpasta (zie onder ‘Gevel’).
Een wittige uitslag in alleen de voegen die steeds terugkomt als u hem
heeft weggeborsteld, kan duiden op een vochtprobleem in de ondergrond, zoals optrekkend vocht.

BESCHERMLAAG
Het gebruik van onder meer vloerolie, boenwas of glansmiddel vergemakkelijkt het onderhoud van de vloer lang niet altijd. Sommige van deze middelen
zijn er niet meer af te krijgen, verkleuren op den duur of houden vuil vast.
Producten op basis van zeep (groene en vloeibare) vormen met kalk kalkzeep,
dat vuil vasthoudt. Een kunststoflaagje (sealant) dat tegen vuilindringing
beschermt, kan andere problemen geven, zoals het afstoten van de laag door
vocht uit de ondergrond.
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Non-ferrometalen
Zie ook bij ‘IJzerlegeringen’.
Hier vindt u informatie over de belangrijkste metalen naast ijzer, de zogeheten non-ferrometalen. Bij het schoonmaken van metalen voorwerpen moet onderscheid worden gemaakt tussen gebruiksartikelen en
(antieke) kunst- en siervoorwerpen. Een verkeerde behandeling van een
(antiek) kunst- of siervoorwerp kan de waarde ervan aanzienlijk aantasten; ga zo nodig eerst bij een gespecialiseerde restaurator te rade. Op een
metalen kunts- of siervoorwerp kan in de loop van de tijd een ‘patina’
(een laag die onder meer kan bestaan uit corrosieproducten en vuil) zijn
ontstaan of het voorwerp kan kunstmatig zijn gekleurd (‘gepatineerd’).
Een patina kan kwetsbaar zijn, zowel voor mechanische beschadiging
als voor allerlei vloeistoffen, inclusief water. Wilt u een gepatineerd voorwerp met een vloeistof schoonmaken, test dit dan altijd eerst voorzichtig
op een uit het zicht zittende plek en wacht minimaal een dag om te kijken of zich geen veranderingen in de laag voordoen (gebruik zo nodig
een loep).
De onderstaande informatie geldt voor gebruiksvoorwerpen.
Pas altijd op met holle voorwerpen. Als er vloeistof in terechtkomt, mag
deze geen kwaad kunnen aanrichten. Verwijder altijd eerst het losse vuil
met een – zachte – borstel, kwast of een stofzuiger met borstelmondstuk
(voorkom krassen door harde delen van het mondstuk). Met een lichtvochtige spons, doek of zeem kunt u vervolgens wateroplosbaar vuil
weghalen. Een beetje neutraal schoonmaakmiddel – babyshampoo –
door het water vereenvoudigt het proces. Niet-wateroplosbaar vuil kunt
u ook aanpakken met een organisch oplosmiddel.
Oppervlakkige oxidatie (bijvoorbeeld van koper en zilver) is te verwijderen met fijnkorrelige, niet te harde polijstmiddelen (om krassen en extra
slijtage te voorkomen). Er zijn diverse middelen (zoals Brasso voor koper
en Hagerty voor zilver) te koop, voor verschillende metalen. Ze bevat-
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ten zuren (voor ijzerlegeringen, nikkel en chroom) of basen (voor andere
non-ferrometalen, zoals koper en de legeringen daarvan: brons en messing); verder bevatten ze fijne polijstmiddelen, organische oplosmiddelen en dergelijke. U kunt metaal ook goed polijsten met een mengsel van
heel fijne krijtpoeder en babyshampoo.

Aluminium
Dit is een relatief zacht metaal, dat vrij snel een huidje van – wittige – oxiden vormt, dat het onderliggende metaal kan beschermen. Laat dit laagje
daarom bij voorkeur intact. Veel aluminium producten zijn voorzien van
een kunstmatig aangebrachte – soms gekleurde – oxidelaag. Aluminium
is niet goed bestand tegen schurende reinigingsmiddelen, basische producten (zoals soda en ammonia) en zuren. Kook dus geen zure spijzen
in een aluminium pan (niet zozeer omdat dit de pan iets aantast – hij
wordt er blinkend schoon van – maar omdat u dan veel aluminium binnenkrijgt, dat in het eten is opgelost) en bewaar daarom ook geen zure
producten in een aluminium bakje. Stop geen aluminium voorwerpen in
een afwasmachine, omdat het sop daarin sterk basisch is.
Aangekoekte aluminium pannen kunt u laten weken in warm water met
biologisch inweekmiddel; als het water is afgekoeld, kunt u het verwarmen tot zo’n 50 °C, maar laat het nooit heter worden dan 60 °C, want dan
gaan de enzymen kapot. Doe geen water met soda of een alkalische allesreiniger in een aluminium pan; de pan kan hierdoor ernstig worden
aangetast. Ketelsteen in bijvoorbeeld een aluminium waterketel kunt u
verwijderen door het laten inwerken van een theelepel wijnsteenzuurkristallen op 2,5 liter heet water, of drie delen schoonmaakazijn op een
deel water; daarna is licht borstelen voldoende om de kalk te verwijderen
(al kunt u er in een fluitketel soms niet makkelijk bij).
Aluminium oppervlakken kunt u schoonmaken met een sopje van
handafwasmiddel of water met een scheutje spiritus. Witte oxidatie kunt
u afwassen met een oplossing van natriumbicarbonaat (dubbelkoolzure
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soda; een eetlepel op een halve liter water). Het oppervlak – behalve van
keuken- en eetgerei – kan na doordroging worden beschermd met autowas of metaallak. Zie voor het schoonmaken van aluminium kozijnen
onder ‘Kozijnen, ramen en deuren’.

Chroom
Chroom is een hoogglanzend hard metaal, dat veel wordt gebruikt als
sierlaag op bijvoorbeeld kranen en om staal tegen roest te beschermen.
U kunt chroom schoonmaken met een sopje van handafwasmiddel of
allesreiniger. Hardnekkig vuil van verchroomde oppervlakken kunt u
proberen te verwijderen met chroomreiniger voor de auto; daar zitten
onder andere fijne polijstmiddelen in; doe dit niet vaak, want een
chroomlaag is dun. Ook een zilverpoetsmiddel is bruikbaar. Neem nooit
schurende reinigingsmiddelen. Bij een te dunne laag zullen krasjes tot
barstjes leiden, waardoor het onderliggende metaal kan gaan oxideren.
Kalkaanslag op verchroomde voorwerpen, bijvoorbeeld armaturen
(kranen en dergelijke), kunt u met behulp van schoonmaakazijn (drie
delen op één deel water) verwijderen.
Goud en goudlegeringen
Goud is een heel zacht metaal, dat bestand is tegen veel zuren, basen en
organische oplosmiddelen, maar niet tegen schurende middelen. Vastzittend stof en vuil kunt u het best verwijderen met een zachte tandenborstel
en lauw water waaraan u per halve liter een paar druppels babyshampoo
toevoegt. Spoel goed met schoon water na en bet droog met een zacht
doekje of absorberend papier. Gepolijste voorwerpen kunt u dan nog met
een doek nawrijven, maar doe dit nooit bij matte voorwerpen.
Het schoonmaken van voorwerpen die zijn samengesteld uit goud en
andere materialen (zoals andere metalen, email en edelstenen) is vaak
een precaire aangelegenheid. Voorwerpen van meer dan één metaal en
geëmailleerde voorwerpen kunt u schoonmaken met een zacht doekje
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met wat gedenatureerde alcohol. Zie voor de reiniging van edelstenen
en van email bij de betreffende paragrafen.
Verguldsel. Een voorwerp kan op verschillende manieren zijn verguld.
Oppervlakken met bladgoud, goudverf, vuurverguldsel (kwikvergulding) en met elektrolytisch verguldsel vereisen elk een eigen schoonmaakmethode. Zo’n microscopisch dunne laag is snel doorgesleten,
reden waarom voor het schoonmaken eigenlijk geen polijstende middelen mogen worden gebruikt. Zelfs het geregeld alleen afstoffen met
een zachte doek is op den duur funest; doe dit dan ook zo weinig mogelijk. Bladgoud en goudverf kunnen ook gevoelig zijn voor organische
oplosmiddelen en zelfs water, zeker als ze op een onderlaag van bijvoorbeeld kalk zijn aangebracht. Raadpleeg voordat u begint altijd een deskundige. Waar verguldsel van het oppervlak loslaat, is reparatie nodig
voordat mag worden schoongemaakt.
Elektrolytisch vergulde metalen, zoals badkamerkranen en sieraden
(‘doublé’), kunt u schoonmaken met een sopje van handafwasmiddel.
Als een extra goede schoonmaakbeurt nodig is, kunt u een goudpoetsmiddel gebruiken.

Koper en koperlegeringen
Koper is een roodachtig, vrij zacht metaal. Door koper te mengen (te
‘legeren’) met andere metalen ontstaan hardere metalen, zoals geelkoper
(vaak messing) en brons, maar ook het minder gebruikelijke tombak en
alpaca. Het zijn allemaal redelijk corrosiebestendige metalen.
De voorwerpen kunnen transparant gelakt zijn, waardoor de kleur en
glans van het metaal langer bewaard blijven. Kaal metaal, dus zonder
mooi patina of laklaag, kunt u geheel schoonmaken. Maar let op bij
gelakt metaal: lak wordt aangetast door bijvoorbeeld ammonia en zeep.
Door zeep kan de lak een matwitte zweem krijgen.
De corrosieproducten van koper zijn meestal grijsgroen; ze hebben
een poederachtige structuur en zijn giftig. De corrosieproducten van
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messing en brons kunnen allerlei kleuren hebben; ook die zijn ongezond.
Lichte oxidatie van messing, koper en brons kunt u verwijderen door het
voorwerp een paar minuten onder te dompelen in een oplossing van
5 g natriumhydroxide per liter water. Spoel het voorwerp daarna goed
met schoon water en leg het een kwartier in een oplossing van 15 g
wijnsteenzuurkristallen of citroenzuurkristallen in een liter water. Spoel
daarna weer goed met schoon water na en droog het voorwerp grondig
met absorberend papier en daarna met een föhn.
Met koperpoetsmiddel uit de winkel kunt u koper, messing en brons
desgewenst glanzend schoonmaken. Maar brons is vaak op zijn mooist
als het een beetje dof is.
Gebruik geen agressieve middelen als vloeibaar schuurmiddel, staalwol
en fijn schuurpapier. Sterk basische, zure en zoute schoonmaakmiddelen
kunnen vlekken en corrosie veroorzaken. Doe voorwerpen van koper,
messing en brons daarom niet in de afwasmachine.
Restanten van koperpoets die in dieperliggende delen van een voorwerp
zijn achtergebleven, kunt u verwijderen met een houtje (bijvoorbeeld
een satéprikker), of door te borstelen (zachte borstel) met een sopje van
babyshampoo; voeg eventueel een scheutje alcohol toe. Spoel goed na
met schoon water, en droog het oppervlak. Wilt u koper- of messingbeslag
op een ondergrond van bijvoorbeeld hout (meubel) poetsen, dan moet
u voorkomen dat er koperpoetsmiddel op de ondergrond komt. Maak
daartoe een sjabloon van bijvoorbeeld stevig karton, dat u rond het
koper aanbrengt.

Lood
Dit glanzende, giftige metaal oxideert snel (aan de lucht), en de
gevormde grijze oxidelaag beschermt het onderliggende metaal. Maar
lood blijft gevoelig voor zuren; er wordt dan loodwit gevormd, dat los
op het metaal ligt. Lood is een zacht metaal dat u niet met schurende
of slijpende materialen mag schoonmaken. Was een loden voorwerp
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desgewenst met een warm sopje van handafwasmiddel. De oxidelaag
is te verwijderen met een fijne polijstpasta, maar het oppervlak zal
opnieuw oxideren. Nogmaals: lood en loodoxiden zijn giftig.

Nikkel
Dit glanzende, vrij harde metaal vormt een dunne oxidelaag, die het
onderliggende metaal beschermt. Het metaal vervuilt makkelijk en
krijgt dan een vet, smoezelig uiterlijk. U kunt nikkel schoonmaken met
een sopje van handafwasmiddel of babyshampoo. Hardnekkig vuil kunt
u proberen te verwijderen met chroomreiniger voor de auto; daar zitten
onder andere fijne polijstmiddelen in. Ook een zilverpoetsmiddel is
bruikbaar; het bevat zachtere polijstmiddelen. Gebruik nooit schurende
reinigingsmiddelen. Kalkaanslag kunt u met behulp van een oplossing
van schoonmaakazijn (drie delen op een deel water) verwijderen.
Platina
Behandel dit als goud.
Tin
Dit is een metaal met een blank-glanzend uiterlijk. Door
oxidatie aan de lucht wordt tin langzaam donkerder
en doffer. De oxidelaag beschermt het onderliggende
oppervlak. Was een tinnen voorwerp desgewenst met een
warm sopje van een handafwasmiddel of babyshampoo.
De oxidelaag is te verwijderen met een fijn polijstmiddel
als zilverpoets, maar het oppervlak zal opnieuw oxideren.
Verwijder nooit het patina van een antiek tinnen voorwerp.
U kunt vlekken proberen te verwijderen met gedenatureerde alcohol.
Een koperen pan is aan de binnenzijde voorzien van een laagje tin. Als
dit is doorgesleten, moet u de pan opnieuw laten vertinnen.
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Zilver
Zilver oxideert vrij makkelijk door de zuurstof uit de lucht; daardoor
wordt een dun laagje zilveroxide gevormd, dat het onderliggende metaal beschermt. Het goudgeel en op den duur zwart worden van zilveren
voorwerpen wordt veroorzaakt doordat zilver een reactie aangaat met
een zwavelhoudende stof (vaak waterstofsulfide ofwel zwavelwaterstof,
dat als rotte eieren ruikt). Zwavel zit in onder meer eigeel, koolsoorten,
uien, rubber, kranten, pakpapier, wol, vilt en verder in uitlaatgassen, industriële dampen en rioolgassen. Ook een hoog chloorgehalte (bijvoorbeeld uit gechloreerd water) kan verkleuringen veroorzaken. En verder
komen er lastig te verwijderen vlekken op zilver door geparfumeerde
schoonmaakmiddelen. Ook op plekken waar u zilver aanraakt, zal het
gaan oxideren.
Als u mooie voorwerpen in een vitrine bewaart, is het aan te raden ze bij
en na het poetsen alleen met gehandschoende (schone katoenen handschoenen) handen of een doek aan te pakken.
De meeste zilverpoetsmiddelen werken vooral door de polijstmiddelen
die ze bevatten. Het zilver wordt blinkend schoon doordat de geoxideerde laag is weggepolijst. Vaak gepoetst zilver kan daardoor flinterdun
worden. Sommige vloeistoffen die worden verkocht om zilver in te dopen – zelfreinigend – bevatten zuren, die het zilver kunnen aantasten.

TIP

TEST ZILVERPOETS

Sommige zilverpoetsmiddelen bevatten nogal sterke polijststoffen, waarvan het zilver onnodig hard slijt. Dat is na
te gaan door met het zilverpoetsmiddel de spiegelende
kant van een afgedankte cd of dvd te poetsen. Met een fijn
slijpmiddel zal het oppervlak nauwelijks aan glans verliezen. Met een sterk polijstmiddel zal het dof worden.
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Zilver is ook schoon te maken door de corrosiereactie terug te draaien:
de zwavelbestanddelen worden dan aan het zilver onttrokken, waardoor er geen laagje van het zilver wordt verwijderd, zoals bij polijsten
wel het geval is. Doe een eetlepel soda per liter heet water in een plastic
bak (even roeren om de soda op te lossen), doe daar een stuk aluminium
(bijvoorbeeld folie) in en dan het zilver. Aan ontsnappende belletjes (waterstofgas) kunt u zien dat de (reductie)reactie plaatsvindt; er lost hierbij
aluminium op. Spoel het zilver af met schoon water en droog het. Het
kan zijn dat het zilver iets dof wordt; dan poetst u het desgewenst licht
na met zilverpoets.
Op plaatsen waar zilveren onderdelen elkaar raken of waar zilver het
plastic of aluminium raakt, werkt deze methode niet goed: draai het zilver daarom een keer in de plastic bak. Let op: doe nooit ook een ander
metaal in de oplossing, en ook geen verzilverde spullen. Ook bewerkte
zilveren voorwerpen die in diepere delen de donkere kleur moeten behouden (dat is vaak mooi), mag u niet op deze manier schoonmaken,
want dan verdwijnt de donkere kleur.
Als zilver gecombineerd is met andere materialen (bijvoorbeeld hout,
ivoor en steen), mogen de reinigingsmiddelen daar niet mee in contact
komen en mag er niet altijd nat worden nagewassen of met een föhn
gedroogd. Zilveren spullen die u maar af en toe gebruikt, worden veel
minder snel zwart als u ze luchtdicht verpakt bewaart.
Om zilveren siervoorwerpen tussendoor even op te poetsen, kunt u een
zilverpoetsdoek gebruiken. Daar zitten weliswaar wat lichte polijstmiddelen in, maar ook middelen die een laagje op het zilver achterlaten, dat
oxidatie vertraagt.
Verzilverde voorwerpen. De zilverlaag is meestal maar dun, zodat u er
zelfs met milde polijstmiddelen op den duur doorheenpoetst. U kunt ze
het best schoonmaken met een zelfwerkend product als de vloeibare Silver Dip van Hagerty.
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Zink
Nieuw zink is glanzend metaalgrijs, maar het oxideert naar dofgrijs. Het
oxide beschermt het onderliggende metaal; haal het dus niet weg. Dit
metaal is niet goed bestand tegen basische producten, zoals soda en
ammonia. Vlekken kunt u proberen te verwijderen met een oplossing
van azijnzuur (een deel schoonmaakazijn op een deel water); was goed
met schoon water na.
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Optische instrumenten
De beeldversterkende elementen van optische instrumenten (zoals
brillenglazen, fotolenzen, loep, microscoop, telescoop en verrekijker)
zijn bijna altijd voorzien van kwetsbare oppervlakteafwerkingen
(coatings). Maak alleen de buitenzijde schoon; is de binnenzijde van een
gesloten lenzenstelsel aan een schoonmaakbeurt toe, laat dit dan doen
door een vakman. Brillenglazen kunt u goed onder de lauwwarme kraan
schoonmaken. Maak ze nat, waarna u met een zacht borsteltje of kwastje
zo nodig wat sop (handafwasmiddel, handzeep) kunt gebruiken. Spoel
dan onder de lopende kraan af en droog met bijvoorbeeld een schone
theedoek, schone vochtige zeem of speciaal brillen-microvezeldoekje.
Die mag niet zijn gewassen met een wasverzachter. Gebruik voor het
afdrogen geen keukenpapier en papieren zakdoekje.
Bij andere optische instrumenten kunt u stof en mogelijk krassend
vuil het best wegblazen; voorkom dat er spuugjes op terechtkomen.
Voor het blazen zijn bij de fotohandel handige hulpmiddelen te koop
(bijvoorbeeld blaaskwastjes). Vet, bijvoorbeeld van vingerafdrukken,
en ander vastzittend vuil kunt u vervolgens verwijderen met behulp
van een speciale lensreinigingsvloeistof en bijbehorende eenmalige
doekjes, die ook bij de fotohandel en opticien te koop zijn. Wrijf daarmee
zonder kracht uit te oefenen. Droog het oppervlak altijd voorzichtig
met een speciaal, schoon lensdoekje of papiertje. Gebruik voor het
schoonmaken nooit spiritus of een ruitenreinigingsmiddel.
Er zijn ook los verpakte lens- en brillendoekjes te koop bij drogist en
supermarkt, die prima werken.
Gebruik nooit huishoudschoonmaakmiddelen, ruitenreiniger, spiritus,
alcohol in een hoge concentratie, wasbenzine en dergelijke.
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Papier
Papier is kwetsbaar. Het is poreus en neemt daardoor makkelijk stoffen
op, het is gevoelig voor sterk licht en ultraviolette straling (uit zonlicht
en halogeenlampen) en het heeft geen sterke structuur. Onder minder
gunstige bewaaromstandigheden wordt het snel aangetast door schimmel en vraat. Zelfs door geregeld wegvegen van stof kan – vooral ruw
– papier gaandeweg smoezelig worden. Probeer papier daarom zo veel
mogelijk voor vuil af te schermen. Bewaar bijvoorbeeld kunstwerken
op papier (aquarellen, grafiek en dergelijke) in een map (van zuurvrij en
weekmakervrij materiaal) of ingelijst achter glas (zie ook ‘Schilderijen
en werken op papier’). Doe dit op een professionele manier, of laat het
doen, met zuur- en weekmakervrije hulpmiddelen. Houd de relatieve
luchtvochtigheid bij het bewaren liefst constant op circa 55%.
Niet al te vast zittende vervuiling, zoals lichte potloodvegen, kunt u verwijderen met een zachte vlakgom (bij voorkeur van kleurloos vinyl). Beweeg langzaam, druk niet hard op het papier en beweeg van het midden
naar de rand toe, dan is er de minste kans dat het beschadigt.
Zelfklevend plakband, lijm(stiften) en dergelijke geven niet te verwijderen vlekken; gebruik ze dus zo min mogelijk. Nietjes en paperclips gaan
op den duur roesten en tasten dan het papier aan. Rubber elastiekjes
verharden en kunnen vlekken achterlaten. Veel plastic mappen, hoezen
en dergelijke bevatten weekmakers, die in het papier kunnen trekken en
het aantasten. Zelf schoonmaken met water en organische oplosmiddelen kan nieuwe rampen veroorzaken. Probeer ook liever niet zelf papier te bleken, aangezien het papier makkelijk wordt aangetast. Als het
om een waardevol stuk papier gaat, dat mooier en/of waardevoller wordt
door schoonmaakwerk, roep dan de hulp in van een professionele papierrestaurator.
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Parket
Zie ook bij ‘Hout’, ‘Laminaat’ en ‘Schilderwerk’.
In grote trekken zijn er twee varianten parket: ongelakt en gelakt hout;
en dan is er nog kurkparket. Het regelmatige schoonmaakwerk bestaat
alleen uit stofzuigen met een parketborstel. Maar af en toe moet ook
vochtig worden schoongemaakt.
Met was behandeld parket. Het kale hout is voorzien van een waslaag;
soms zit daaronder een dunne laag lak. Hout dat alleen in de was is gezet, is erg gevoelig voor vocht: er komen heel snel vlekken in, waar de
was is opgelost. Vuil dat er met stofzuigen niet afgaat, kunt u met een
lichtvochtige doek (voor wateroplosbaar vuil) of met een doekje met een
vleugje terpentine (voor vettige vervuiling) behandelen.
Als het hele oppervlak wat is vervuild, kunt u het parket – liefst zo zelden
mogelijk – een vochtige beurt geven. Gebruik een zo goed mogelijk uitgewrongen doek met water waarin maar heel weinig neutrale allesreiniger of speciaal schoonmaakmiddel voor wasvloeren is gedaan; neem
vochtig af en droog de vloer. Beweeg een dweil en andere doeken alleen
in de richting van de houtnerf. Breng na doordroging van de vloer een
nieuwe waslaag aan.
Geolied parket. Er zijn verschillende soorten olie, die een eigen reinigingsmethode vereisen. Gebruik de methode die de olieproducent aanraadt.
Gelakt parket. Bij gelakt parket gaat u net zo te werk als bij met was behandeld parket: gebruik zo goed mogelijk uitgewrongen doeken, water
met een schoonmaakmiddel voor gelakt parket (lees de gebruiksaanwijzing), en breng af en toe een beschermlaag aan voor het type lak van
uw vloer.
Kurkparket verschilt wat schoonmaken betreft in principe niet van
houtparket. De kurk is altijd afgewerkt met een coating van vinyl, lak of
iets dergelijks.
Omdat aan de randen van een vloer onderhoudslagen minder slijten
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dan in de rest van de ruimte, kan zich daar in de loop van de tijd een
dikkere laag opbouwen als u altijd de gehele vloer behandelt met was of
een ander onderhoudsmiddel. Dit kan het kleurverschil met de rest van
het oppervlak vergroten; bovendien kunnen sommige van die lagen wat
meer vuil vasthouden.
Voor het compleet verwijderen van een was- of andere regelmatig opgebrachte beschermlaag (zoals van polymeren), bestaan speciale schoonmaakmiddelen (‘strippers’). Zie de gebruiksaanwijzing voor u zo’n middel koopt.

Po
Een po kunt u schoonmaken met een sopje van allesreiniger. Ontsmetten met chloor is overbodig. Als u uitbreiding van een besmettelijke
ziekte moet voorkomen, kunt u uw huisarts naar het beste ontsmettingsmiddel vragen. Een bruikbaar middel is bijvoorbeeld Tego 2000.

Printer
Door de printer (en het fotokopieerapparaat) schoon te houden, heeft u
minder kans op storingen en behouden de afdrukken hun kwaliteit. Zie
hiervoor altijd de gebruiksaanwijzing van het apparaat. Gebruik papier
dat zo weinig mogelijk stof produceert en verwijder altijd papierresten.

Laserprinter
Maak de printer steeds schoon als u het tonerpatroon vervangt; let op,
want sommige onderdelen zijn heet. Laat het apparaat eerst afkoelen.
Stofzuig de printer met gebruikmaking van een spleetmondstuk en stel
de zuigkracht op de laagste stand in. Beschadig met een hard mondstuk
geen printeronderdelen. Toner is heel fijn; er moet wel een Hepa-filter
in de stofzuiger zitten, om te voorkomen dat er toner wordt uitgeblazen.
Neem gemorste printertoner zo nodig op met tissues of doekjes vochtig
gemaakt met koud water.
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Vervuilings- en storingsgevoelige delen worden automatisch verwijderd bij het vervangen van de toner en drum. Dan vervangt u ook de
viltstaaf (fuserwiper) die de hete fixeerrol schoonhoudt. Maak die rol zo
nodig extra schoon met het platte stukje vilt dat aan het uiteinde van
sommige viltstaven zit, of gebruik een wattenstaafje. Kom er niet met
andere voorwerpen aan en vermijd contact met de huid.
Verder kan schoonmaken nodig zijn als de printkwaliteit terugloopt. Zet
de printer uit en haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik geen andere
vloeistoffen dan koud water op een doek (vochtig, nooit nat), tenzij de
onderhoudsinstructie dit toelaat. Gebruik altijd niet-pluizende doeken.
Is de printer voorzien van dunne gespannen metaaldraden (waar het
bedrukte papier het apparaat verlaat), wees daar dan heel voorzichtig
mee: breuk betekent een dure reparatie.

! NIET BLAZEN
Bij een laserprinter mag u niet schoonmaken door blazen, want daardoor zal
los tonerpoeder gaan stuiven, en dat is ongezond.

Inkjetprinter
De inkjetprinter werkt alleen goed als de spuitmondjes in de printkop
schoon zijn. Om verstopping te voorkomen moeten ze geregeld worden
gebruikt, anders gaat de printerinkt aankoeken. De apparaten houden
bij hoeveel er wordt geprint, en bij weinig printen gaan ze relatief meer
inkt gebruiken om de spuitmondjes schoon te houden. Dat kan ervoor
zorgen dat een printje bij weinig gebruik twee- tot driemaal zo veel kost
als bij geregeld gebruik.
Wanneer de printkwaliteit terugloopt is mogelijk een reinigingscyclus
te starten via het menu van de printer. Via dit menu is een testafdruk te
maken om te zien of alle spuitmondjes nog goed werken.
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PTFE (teflon)
Een anti-aanbaklaag van PTFE (polytetrafluoretheen, vaak genoemd
naar de merknaam Teflon) is niet bestand tegen krassende en sterk
schurende stoffen, en wel minder naarmate de temperatuur ervan
hoger is. Of u een pan of bijvoorbeeld bakblik voorzien van PTFE in de
afwasmachine kunt stoppen, moet in de gebruiksinstructie staan. Als er
ondanks de anti-aanbaklaag toch wat aan vastgekoekt is wat er met de
gebruikelijke afwas niet af gaat, kunt u het voorwerp een paar uur in een
warme oplossing van biologisch voorwasmiddel laten weken. Gebruik
op PTFE zo nodig alleen een zachte(!) schuurspons, maar schuur niet te
fanatiek.
PTFE-coating in een pan of bakblik kan in de loop van de tijd wat
bruiner worden; dat geeft niet, en hoeft niet te worden verwijderd. Maar
is er in de loop van de jaren een laagje aanslag aan vastgebakken, dan
kunt u proberen dit schoon te maken met een mengsel van een kopje
water, een half kopje chloorbleekmiddel) en twee eetlepels (30 ml)
natriumbicarbonaat (dubbelkoolzure soda). Kook deze oplossing een
paar minuten in de pan; lucht bijzonder goed tijdens deze klus! Spoel de
pan schoon en was hem af.
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Rookmelder
Stofzuig de openingen in een rookmelder, maar raak de onderdelen niet
aan. Zet de stofzuiger eventueel op blazen.

Rotan
Stofzuig meubels enzovoort van manou, pitriet, riet, rotan en vergelijkbare materialen met een borstelmondstuk, en maak het oppervlak zo nodig
schoon met een niet te sterk lauw sopje van allesreiniger of handafwasmiddel en een niet te harde borstel; spoel goed na met schoon water en laat
drogen. Als het materiaal bij de natte beurt water opzuigt, zal het zacht worden. Let daarom goed op de vorm bij het drogen, opdat het niet vervormt.
Vlekken in naturel gekleurd materiaal kunt u desnoods met waterstofperoxide proberen te verwijderen, al kan dit lichte vlekken geven. De genoemde materialen worden broos door uitdroging (en gaan dan meer
kraken bij het gebruik), waardoor ze kwetsbaarder voor breken zijn. Een
manier om het vochtgehalte permanent wat te verhogen is een keer afspoelen of spuiten met pekelwater (25 gram keukenzout per liter), omdat
keukenzout water vasthoudt (‘hygroscopisch’ is). Dit werkt uiteraard het
best bij niet-gelakte oppervlakken, waar het water in kan dringen. Let
wel op: door keukenzout kunnen metalen onderdelen gaan corroderen.
Met een plantenspuit houdt u het materiaal soepeler.

Rubber
Er zijn veel soorten rubber. Sommige zijn gevoelig voor organische oplosmiddelen, of voor zuren en basen of voor chloorbleekmiddel; dit geldt
ook voor elastiek in kleding. Lees het wasbehandelingsetiket. Test een
agressief schoonmaakmiddel eerst op een onopvallende plek. Maak rubber schoon met een sopje van hand-afwasmiddel en spoel met schoon
water na. Rubberen vloerbedekking maakt u schoon met een neutraal
schoonmaakmiddel dat niet basisch is; dus zonder soda. Wrijf erna de
vloerbedekking droog, omdat er anders kalkvlekjes zichtbaar worden.
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Scheerapparaat, elektrisch
Verwijder na het scheren de haren uit het apparaat door schudden
en eventueel blazen. Af en toe moet de scheerkop ook verder worden
schoongemaakt met een zacht (bijgeleverd) borsteltje. Borstel zelfs hiermee zachtjes, omdat scheerkoppen en sommige messystemen kwetsbaar zijn. Haal hiertoe de scheerkop uiteen. Houd bij een scheerapparaat
met roterende messen bij elke scheerkop het bijbehorende messenblok.
Af en toe reinigt u de losgenomen kop (uiteraard niet het deel met de
motor) met warm water en een sopje van handafwasmiddel; spoel met
schoon water na en droog delen waar u goed bij kunt met een papieren
tissue. Laat de rest aan de lucht drogen voordat u het apparaat opbergt.
U kunt ook af en toe reinigen met een watje
met alcohol of wasbenzine. Blaas pluisjes van
de watten weg. Sommige scheerapparaten
mogen nat worden, en kunnen dus onder de
warme kraan worden schoongemaakt.

Schilderijen en werken op papier
In principe zijn schilderijen kwetsbare dingen, die maar zelden dienen
te worden beroerd. Voor het afstoffen maakt het uit of het om olie- of
acrylverf gaat. Olieverf moet zo zelden mogelijk worden afgestoft, maar
acryl is een materiaal waarin stof kan wegzakken, zodat afstoffen vaker dan bij olieverf nodig is. Voor het afstoffen is elke schone, zachte,
langharige kwast geschikt waarbij de haren stevig in de bus vastzitten,
bijvoorbeeld een kwast van paardenhaar. (Door afstoffen met een doek
kunnen eerder stukjes verf worden weggetrokken.) Bij het afstoffen ontstaat vaak een statische oplading van het oppervlak, waardoor het stof
weer door het oppervlak wordt aangetrokken. Harder ‘borstelen’ verergert het probleem. Om dit te voorkomen, kunt u bij het afstoffen blazen,
maar voorkom dat u speeksel op het doek blaast.
Gebruik voor het afstoffen geen plumeau van veren, omdat een gebro-
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ken schacht van een veer krassen kan veroorzaken. Bovendien kunnen
fijne deeltjes van een veer op het oppervlak en in craquelé achterblijven.
Lichtvastzittend vuil kunt u redelijk veilig wegnemen door voorzichtig
te deppen met een tot een balletje gekneed stukje wittebrood (waterbrood, geen melkbrood) dat een dag oud is.
Een storende vervuiling is vaak vliegenpoep; onder een loep kunt u dit
voorzichtig met een scherpgepunt mesje wegwippen. Laat verdergaande reiniging aan een gespecialiseerde restaurator over.
In een ruimte waar veel wordt gerookt of de open haard vaak brandt, is
het aan te raden schilderijen achter glas te beschermen. Maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Een groot nadeel is dat dan een microklimaat wordt geschapen, waar schimmel goed in gedijt en waarin
vervalproducten van organische materialen in het schilderij gevangen
worden, die verder verval in de hand kunnen werken. Een lichte ventilatie met kamerlucht tussen doek en glas is daarom nodig; laat dit aan een
vakman over. Het werk mag nergens het glas raken.
Wordt een schilderij met beschermglas tegen een koude (buiten)muur
gehangen, dan valt zeker schade te verwachten door een verhoogde relatieve vochtigheid achter het schilderij. Dat geldt overigens ook voor
achter glas ingelijste werken op papier. Een lijst met glas moet altijd een
paar centimeter van de muur hangen, om ventilatie erachter mogelijk
te maken.
Let bij het afstoffen van een schilderijlijst erop dat het schilderij zelf niet
wordt geraakt.
Werken op papier moeten in principe achter glas worden getoond, zodat
het oppervlak niet behoeft te worden schoongemaakt. Het glas mag zo
nodig alleen met een lichtvochtige zeem worden afgenomen. Bij afstoffen met een droge doek mag u niet stevig op het glas poetsen omdat het
glas dan statisch kan worden geladen, waardoor het aan het papier of
zelfs bijvoorbeeld krijtdeeltjes van pastel kan trekken.
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Schilderwerk
Het gaat hier om alle oppervlakken met een dunne afwerklaag, of deze
nu van verf, lak of beits en dergelijke is. Gebruik voor het schoonmaken
nooit schurende of polijstende middelen aangezien zo’n laag snel doorgesleten is. Veel van deze oppervlakteafwerkingen worden ook – licht
– aangetast door basische producten, zoals soda en ammoniak. (Van
die eigenschap maken we dankbaar gebruik door ze daarmee schoon te
maken voor een schilderbeurt. Het oppervlak wordt er iets door aangevreten en daardoor wat ruwer.) Verder is bijna geen enkele verf bestand
tegen sterkere organische oplosmiddelen, zoals aceton.
Maak gelakte of geschilderde oppervlakken zo veel mogelijk alleen stofvrij, en als u nat moet reinigen bij voorkeur met alleen lauwwarm water
of zo nodig een sopje van handafwasmiddel; veeg met schoon lauwwarm water na.

Muurverf
Er zijn veel soorten:
• Veegvaste muurverf (ook lijmverf, pastaverf en saus genoemd) wil
zeggen dat de verf bij zachtjes, droog wrijven (voorzichtig afstoffen)
niet afgeeft, maar wel bij vochtig wrijven.
• Wasbare muurverf wil zeggen dat de verf voorzichtig is schoon te maken met water en eventueel een daarin opgelost neutraal schoonmaakmiddel, zoals handafwasmiddel. Spoel na met schoon warm water.
• Schrobvaste muurverf betekent dat de verf bestand is tegen schrobbend (met een borstel) schoonmaken met water en een allesreiniger.
Maak een wand in één keer schoon, want als u tussendoor stopt en
het droogt op, kan er een scheidingslijn zichtbaar blijven. Voorkom
dat water kan binnendringen in stopcontacten en lichtschakelaars.
Haal ze bijvoorbeeld van de muur nadat u in de meterkast de spanning eraf heeft gehaald. Bescherm het binnenwerk dan bijvoorbeeld
met plastic keukenfolie.
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Verf voor hout (en metaal)
Er zijn in de loop van de tijd veel soorten verven, lakken, beitsen en
dergelijke coatings op hout (en metaal) toegepast. U stoft ze af met een
zachte doek. Zo nodig kunt u het oppervlak afnemen met een vochtige
doek (of spons), eventueel met sop van handafwasmiddel. Hoe vaak u
vochtig kunt (mag) reinigen, hangt af van de soort afwerklaag. De coating is niet altijd goed bestand tegen organische oplosmiddelen. Gemorste alcoholische drank kunt u beter niet zo lang laten zitten, ook niet
op tweecomponentenlak. Basische stoffen (soda, ammonia) kunnen de
coating dof maken, net als schuurmiddelen. En als u knoeit met water
waarin stoffen zijn opgelost (zoals thee, koffie en vruchtensap), kunnen
bestanddelen daarvan in de coating dringen. Veeg gemorste vloeistoffen, vetten en dergelijke daarom zo snel mogelijk weg.
Vlekken op lak, beits of verf kunt u proberen weg te halen met terpentine of wasbenzine; gebruik in geen geval thinner, aceton of een ander
oplosmiddel dat de lak kan aantasten.
Oudere afwerkmiddelen op hout
Denk aan politoer, was, drogende lijnolie en meubelolie. Deze zijn doorgaans niet bestand tegen vocht en organische oplosmiddelen.
Politoer
Politoer (in hoofdzaak schellak) lost op in alcohol en zal bij wat langduriger inwerking van water wit uitslaan, bijvoorbeeld witte kringen geven. Zulke witte plekken in politoer kunt u proberen minder zichtbaar te
maken door voorzichtig licht (!) te wrijven met een stevig, niet-pluizend
doekje dat u vochtig heeft gemaakt met gedenatureerde alcohol. Voorkom dat de doek aan het oppervlak plakt; dan is hij te droog. Bedenk dat
u met deze behandeling de schellak over het gewreven oppervlak dunner maakt en dat een niet-geoefende hand hier schade kan aanrichten.
Laat daarom kostbare meubelen liever door een restaurator behandelen.
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Een algehele, lichte vervuiling van het gepolitoerde oppervlak kunt u
als volgt aanpakken: stof het oppervlak eerst af en wrijf het dan met een
stevige, niet-pluizende doek (zoals van linnen) die u tot een kussentje
heeft opgevouwen en waarop u een heel klein beetje gekookte (koop die
kant-en-klaar; geen rauwe) lijnolie heeft gedaan; verdeel die goed op het
doekje. Ga met draaiende bewegingen die elkaar net overlappen over
het hele oppervlak; waar u bij de rand komt, beweegt u steeds in een
laatste slag van de rand af (dus de beweging eindigt in de lucht). Laat het
oppervlak dan minimaal 24 uur in een stofvrije ruimte drogen.
Als sommige gedeelten minder makkelijk de olie aannemen dan andere gedeelten, wordt het oppervlak plakkerig en vlekkerig. Ga er dan
niet nogmaals overheen met meer olie, maar verdun de lijnolie met een
beetje terpentine.
Gedroogde lijnolie
Gedroogde lijnolie is prima bestand tegen water, maar niet tegen basische middelen en organische oplosmiddelen. Schoonmaken kan dus
met een sopje van afwasmiddel. Is het hele oppervlak wat smoezelig geworden, dan kunt u het op de volgende manier aanpakken: maak een
mengsel van gelijke delen gekookte lijnolie en terpentine en wrijf hiermee met een stevige, niet-pluizende doek, zoals van linnen, die u tot een
kussentje heeft opgevouwen, het oppervlak in en wrijf hem er gelijk af
met een schone doek. Laat het oppervlak dan 24 uur drogen en breng
met eenzelfde soort doek wat gekookte lijnolie aan; wrijf het hout stevig
in, met een flinke, egale druk over het hele oppervlak. Laat het oppervlak
minimaal 24 uur in een stofvrije ruimte drogen.
Was en meubelolie
Was en meubelolie worden lelijk van vocht en lossen op in organische
oplosmiddelen; veeg gemorste vloeistof daarom zo snel mogelijk weg.
Schoonmaken bestaat vooral uit regelmatig afstoffen. Slechts heel af en
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toe kunt u met een lichtvochtig doekje zacht afnemen; desnoods met
een paar druppels handafwasmiddel in het water (probeer eerst op een
onopvallende plek of dat geen schade aanricht). Wrijf dan met een vochtige doek met schoon water na en wrijf vervolgens droog, waarna u het
oppervlak van een klein beetje houtolie of was voorziet.
Was of olie is er niet om het hout te ‘voeden’ (dat is een fabeltje), maar om
het oppervlak te laten glanzen, beter bestand te maken tegen het morsen
van water en makkelijker af te stoffen. Maar gebruik geen was of olie met
siliconen of uit een spuitbus.

Slijpmachine
Op de slijpsteen van de bankslijpmachine kan metaal aankoeken. Dat
gebeurt vooral bij het slijpen van non-ferrometalen. Aangekoekt metaal
veroorzaakt een ongelijkmatig slijpresultaat. Met een zogeheten slijpsteenscherper kunt u de slijpsteen schoon en vlak maken. U laat de slijpsteen draaien en houdt de scherper er onder de juiste hoek tegenaan,
om de steen weer vlak en haaks op de zijkanten af te slijpen.
Voor non-ferrometalen zijn er speciale slijpstenen waar het metaal zich
niet zo snel op vastzet.

Snijplank & hakblok
Snijplanken en hakblokken zijn bronnen
van besmetting, vooral als ze in contact komen met vlees en gevogelte; vis bevat zelden ziekteverwekkers. Het maakt niet uit
of het een houten of kunststof oppervlak is.
Kunststoffen zijn niet per se minder poreus
dan hout en bovendien zit een snijplank na
korte tijd vol met sneden waar de bacteriën
in kunnen dringen. Gebruik een snijplank waar u vlees en gevogelte op
snijdt, niet voor groenten en vruchten die u rauw zult gaan eten of die
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u niet gaar zult koken. Neem daar liefst een aparte snijplank voor, die u
gescheiden bewaart.
Een houten snijplank wast u af met heet water en handafwasmiddel met
een harde borstel. Een kunststof snijplank mag meestal in de afwasmachine; zie de gebruiksaanwijzing. Wilt u een snijplank ontsmetten, dan
is kokend water daarvoor geschikt, maar het is niet zeker of de plank
ertegen bestand is. In bijzonder kwetsbare situaties kunt u een snijplank
van glas overwegen, maar messen – behalve kartelmessen – worden er
direct bot op. In een snijplank kan op den duur schimmel gaan groeien.
U kunt proberen deze te doden met een oplossing van chloorbleekmiddel. Lukt dat niet, schuur dan de schimmellaag weg of vervang de plank.

Stofzuiger
Een stofzuiger kan op een aantal punten vervuilen. Borstelmondstukken
met intrekbare borstel kunnen vol stof raken; meestal is het mondstuk
uiteen te nemen door het losdraaien van een paar schroeven, waarna u
het stof kunt wegzuigen. Let goed op bij het uiteennemen, zodat u weet
hoe u hem weer in elkaar moet zetten.
Een verstopte zuigbuis of slang kunt u eerst proberen te ontstoppen door
hem achterstevoren op de stofzuiger te houden. Soms wil het stof er dan
worden uitgezogen. Lukt dit niet, dan kunt u proberen een wat zwaarder, niet te dik voorwerp door de buis of slang te laten glijden, zoals een
dikke drevel. Lukt dit nog niet, dan kunt u de buis of slang doorsteken
met bijvoorbeeld een lange bamboe plantenstok. Daartoe moet u dan
eerst de slang aan minstens één kant van het aan het uiteinde gemonteerde vastzetonderdeel ontdoen. Dat is soms lastig.
Tot slot mag u niet vergeten af en toe de één tot zelfs drie stoffilters van
het apparaat te vervangen, als die er zijn. Er kan een motorfilter tussen de
stofzak en de motor zitten; die beschermt vooral de motor tegen grotere
stofdeeltjes. En dan kan er na de motor nog een uitblaasfilter (‘microfilter’, ‘hygiënefilter’, Hepafilter) zijn om de uitgeblazen lucht te reinigen.
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Zie voor de plaats van de filters de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

Strijkijzer, stoomgenerator
Na langdurig gebruik kan de zool van een strijkijzer bruin worden door
aanslag van onder meer kalk en stijfsel. Zet de koude strijkbout op een
doekje met schoonmaakazijn en laat dit een halfuur inwerken; veeg
er dan met een stevige (linnen), vochtige doek overheen. Is de aanslag
nog niet weg, probeer het dan nog eens. Is de zool van aluminium, dan
kunt u hem polijsten met een metaalpoetsmiddel; maak het oppervlak
daarna goed schoon met spiritus om vuilresten te verwijderen. Een zool
die is afgewerkt met een laag van bijvoorbeeld PTFE (teflon) mag u niet
polijsten.
Een stoomstrijkijzer en -generator kunnen verstopt raken door kalk als
u geen gedemineraliseerd of gedestilleerd water (of water van bijvoorbeeld uw condensdroger) gebruikt. Ontkalk het apparaat volgens de informatie in de gebruiksaanwijzing; zie ook ‘Apparaten ontkalken’ eerder
in dit boek. Laat het apparaat dan stoom opwekken tot het ’t weer goed
doet. Spoel het daarna zeker twee keer goed na met schoon water. Als er
azijn wordt gebruikt voor ’t ontkalken, laat dan de zure damp liefst direct
naar buiten ontsnappen.

Stucwerk, glad
Het gaat hierbij vooral om wanden en plafonds. Stof het oppervlak af en
toe af of stofzuig het met behulp van een schoon, zacht borstelmondstuk. Maar op den duur wordt het oppervlak toch smoezelig door aanhechtend en in het materiaal gedrongen vuil. Nat schoonmaken geeft
meestal een vlekkerig resultaat, tenzij het oppervlak is voorzien van verf.
Is het kale stucwerk niet meer goed schoon te krijgen, dan kunt u het
oppervlak ontvetten met een ammoniaoplossing (circa 2 à 3%; spoel na
met schoon water) en daarna schilderen met bijvoorbeeld een waterige
dispersieverf.
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Een geschilderde muur kunt u wel vochtig of nat schoonmaken. Gebruik hiervoor lauwwarm water met circa 2 à 3% ammonia (behalve als
de muur met alkydharsverf of andere verf op oliebasis is geschilderd) of
met babyshampoo. Gebruik een spons of niet-pluizende doek en ververs het water regelmatig. Lucht goed bij gebruik van ammonia. Veeg
met schoon lauwwarm water na voordat het oppervlak is gedroogd.
Denk er overigens wel aan dat u in de buurt van lichtknoppen en stopcontacten alleen met een goed uitgewrongen spons of doek werkt, waar
geen druppels vanaf kunnen komen. Schimmels kunt u doden met bijvoorbeeld een quaternaire ammoniumverbinding. Zo nodig kunt u restanten van de algen en wieren die u niet weg krijgt, proberen te bleken
met 10% waterstofperoxide. Zie voor het schoonmaken van ruwe wanden en plafonds ‘Wand, ruwe’.
Gipsstucwerk geeft af bij vochtig afnemen, maar meestal kan dit geen
kwaad.
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Tandenborstel
In tandenborstels blijven makkelijk voedselvezels hangen en veel mensen verwijderen die af en toe met een pincet. Makkelijker gaat het zo:
na het tandenpoetsen en afspoelen van de handborstel, als die nog vol
water zit, tikt u die een keer of twee op de rand van de wastafel, met de
borstelharen naar beneden. Herhaal dit zo nodig. De meeste vezels zullen zo mét het water uit de tandenborstel worden geslagen.
Wees voorzichtig met een elektrische borstel, want die is veel kwetsbaarder dan een handborstel. Haal het borsteltje van de houder af en tik
dat tegen de wastafelrand.

Tapijt
U houdt kamerbrede zachte vloerbedekking (zie ook bij ‘Karpet’) bij door
regelmatig stofzuigen. Daarmee wordt ook een flink deel van de scherpe
zandkorrels verwijderd, die door hun snijdende werking de levensduur
van tapijt kunnen bekorten. Hoe vaak u moet zuigen, hangt af van de
intensiteit van het gebruik en de mate van vervuiling. Beweeg de zuigmond niet zo snel over het vloeroppervlak; dat komt de zuigprestaties
ten goede. Ga een paar keer over dezelfde plek, waarbij u de zuigmond
in verschillende richtingen beweegt.
Met behulp van een borstelzuiger (klopveegzuiger) kan dieperliggend
stof beter worden verwijderd, maar gebruik zo’n apparaat liever niet op
hoogpolig en langharig tapijt, en tapijt van wol of katoen. Dat stof en
scherpe zanddeeltjes zo diep worden verwijderd is niet zichtbaar, maar
komt wel de levensduur van het tapijt ten goede.
Er zijn legio producten en systemen om zachte vloerbedekking te reinigen: zowel voor plaatselijke vlekkenverwijdering als voor een algehele
schoonmaakbeurt. Gebruik bij het schoonmaken niet zo veel vloeistof
dat opgelost vuil uit de diepte (rug, ondergrond) naar het oppervlak
wordt getransporteerd. Als het tapijt over het hele oppervlak enigszins
vervuild is, zal de plek waar een vlek is verwijderd, schoon afsteken.
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Voor algehele reiniging zijn er diverse systemen, waarbij gebruikgemaakt wordt van een vloeistof, schuim of poeder (dat lichtvochtig is). Na
inwerking moet het middel – met het vuil – worden opgezogen. Daarvoor worden speciale apparaten (borstelmachines, sproei-extractiemachines) gebruikt. Zo’n apparaat kunt u huren bij allerlei bedrijven, zoals doe-het-zelfmarkten, drogisterijen, tapijtwinkels en stomerijen. Het
bijbehorende schoonmaakmiddel moet u kopen. U dient er een goede
gebruiksinstructie bij te ontvangen.
Bij het schoonmaken moet u het hele oppervlak zorgvuldig op dezelfde
manier behandelen, om te voorkomen dat strepen of banen ontstaan.
Uit een test van de Consumentenbond bleek ooit dat droogschuimreiniging met een apparaat (dit kan namelijk ook handmatig) en poederreiniging de voorkeur hebben.
Het is moeilijk te bepalen hoeveel schoonmaakmiddel nodig is. Volgens
de Britse consumentenorganisatie is het schoonmaken van een groot
oppervlak een vrij vermoeiend werk, dat mensen die niet erg fit of sterk
zijn beter aan een vakman kunnen overlaten. Vlekken worden door zo’n
algehele schoonmaakbeurt vaak onvoldoende verwijderd, bleek uit een
test van de grootste Amerikaanse consumentenorganisatie.
Het is aan te bevelen vóór zo’n beurt de vloerbedekking grondig te zuigen en vlekken vooraf te behandelen. Als u niet alle meubelen uit de
ruimte kunt verwijderen, moet u onder de poten van meubelen die blijven staan stukjes folie aanbrengen om te voorkomen dat de poten op het
tapijt kunnen vlekken en ook om de poten tegen het vocht te beschermen. De folie haalt u pas weg als het tapijt droog is.
Bij schoonmaakmethoden met water moet de juiste hoeveelheid vocht
worden gebruikt: bij te weinig vocht wordt niet het vereiste resultaat bereikt en bij te veel vocht duurt het drogen extra lang. Verder mag niet
meer schoonmaakmiddel worden gebruikt dan aangegeven, omdat residuen daarvan het tapijt sneller doen vervuilen. Bij schoonmaken met
water moet u er overigens op bedacht zijn dat het tapijt iets kan krim-
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pen; dat kan bij allerlei soorten tapijt gebeuren, ook als het is geweven
op een kunststof rug of als de rug met latex is versterkt. Bij een te grote
hoeveelheid water kan schade ontstaan aan bijvoorbeeld ondertapijt of
zachtboard onder het tapijt.
Na schoonmaken met water moet het tapijt voldoende tijd krijgen om
door en door te drogen. Dat kan wel langer dan een dag duren, afhankelijk van het materiaal en de hoogte van de pool, de weersomstandigheden en luchttemperatuur; lucht goed tijdens het drogen. Vochtig tapijt
neemt makkelijker vuil op; loop er dus alleen met vochtig schoongemaakte schoenzolen over.
Sommige vloerbedekking is voorzien van een vuilafstotende laag. Door
een schoonmaakbeurt kan deze worden verwijderd, waardoor het tapijt
sneller kan vervuilen. Maar als u te lang wacht met een beurt is het tapijt
lastiger schoon te krijgen. Een dilemma dus.

TIP
•

•

TAPIJTTIPS

Tapijtreinigers kunnen tot irritatie en allergische
verschijnselen leiden, zowel tijdens als na het
schoonmaken, door achtergebleven reinigingsmiddel. Verwijder restanten van schoonmaakmiddel zo goed mogelijk.
Er wordt weleens aangeraden statische elektriciteit bij tapijt te verminderen door het te bespuiten met een oplossing van wasverzachter. Maar dit
helpt slechts tijdelijk en doet het tapijt eerder vervuilen.

Vloerbedekking van natuurlijke vezels
Er zijn allerlei natuurlijke vezels waarvan vloerbedekking wordt gemaakt, zoals kokos, sisal, aloë, zeegras, biezen, hennep, jute, maïsblad,
palmblad en rijststro. Pluisjes zijn van de ruwe soorten moeilijk af te krijgen. Als de structuur open is, kan vuil naar de ondergrond zakken en
dit is met stofzuigen niet goed meer te verwijderen. Als het tapijt los ligt
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(of slechts aan één kant vastgezet), kan het af en toe worden opgerold
om eronder te zuigen. Bij een hoge relatieve vochtigheid kan dit soort
vloerbedekking krimpen (vooral als het los is gelegd), terwijl het in droge
lucht ontspant.
Als het tapijt bobbelt, kunt u het heel licht bevochtigen met een plantenspuit om het wat te laten krimpen. U kunt de levensduur van een
biezenmat (behalve die van de ‘zoute bies’) verlengen door hem na het
leggen goed vochtig te maken met pekelwater. Het keukenzout houdt
vocht vast, waardoor de mat niet zo uitdroogt. Uitdroging is de voornaamste oorzaak van vroegtijdig stuklopen.
Los ongeveer 25 g keukenzout op per liter warm water en verspuit dit
pekelwater met een plantensproeier over de vloer. Neem schilderwerk
en dergelijke daarna met schoon water af. Voorkom dat pekelwater terechtkomt op meubelen, behang en dergelijke. Vuilgeworden matting
kunt u borstelen met zout water en dan met schoon water afnemen. Om
te voorkomen dat slechts één plek met zout water wordt behandeld, is
de genoemde sproeibehandeling met pekelwater aan te raden. Gebruik
voor dit soort vloerbedekking liever geen detergenten; daarmee kan te
veel van de natuurlijke was van de vezels worden verwijderd, waardoor
het tapijt sneller uitdroogt, kan verkleuren en zelfs krimpen. Ook reiniging door sproei-extractie is bij deze tapijten niet aan te raden.

Tegelwerk van gebakken tegels
Glazuur is hard en heeft een gesloten, meestal glad oppervlak, waardoor
vuil makkelijk te verwijderen is. Matgeglazuurde oppervlakken zijn wat
ruwer, waardoor vuil er beter op hecht; zie ook bij ‘Ceramiek’. Kalk hecht
goed op glazuur. Tegelwerk houdt u schoon met de stofzuiger en sop.
Gebruik bij geglazuurde tegels sop met bijvoorbeeld handafwasmiddel of allesreiniger en bij ongeglazuurde tegels sop van babyshampoo.
Vooral voegen kunnen vuil vasthouden; gebruik hiervoor een borstel.
Door het gebruik van schuurmiddelen, ook vloeibare, kan een glazuur-
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laag dof worden (en daardoor meer vuil vasthouden) en op den duur
zelfs doorslijten. Ligt er een wittig waas over de tegels, vooral bij een
nieuw betegeld oppervlak, dan kan dit een cement- of kalksluier zijn,
veroorzaakt door niet goed schoonmaken na het voegen. Verwijder de
sluier liefst met een complexonpasta (zie bij ‘Gevel’). Bij een wittige uitslag in alleen de voegen die steeds terugkomt nadat u hem heeft weggeborsteld, kan de oorzaak een vochtprobleem in de ondergrond zijn,
zoals optrekkend vocht. Daarvoor kan een bouwkundige oplossing nodig zijn.

! SPECIALE REINIGERS
Een test van de Consumentenbond van speciale badkamerreinigers wees uit
dat de meeste ervan voegen kunnen verkleuren en beschadigen.

Tent
Tentdoek hoeft u praktisch niet schoon te maken; sterker nog, het is beter als u dat zo weinig mogelijk doet. Schuier het zo nodig af met een
schone, zachte borstel (die u nergens anders voor gebruikt) of klop het
voorzichtig en zacht uit. Verwijder vogelpoep eerst zo veel mogelijk met
bijvoorbeeld een lepel en dan verder met water, bijvoorbeeld met behulp
van een spons of doek.
Het gebruik van schoonmaakmiddelen anders dan water kan de waterdichtheid opheffen. Wanneer er per ongeluk wat schoonmaakmiddel op
de tent is gespetterd, spoel dit dan met veel water weg; soms is de waterafstotende eigenschap nog intact. Wanneer u aan zee kampeerde en de
tent aan zoutnevel heeft blootgestaan, spoel hem dan geheel met zoet
water af voordat u hem opbergt. Zout is hygroscopisch, wat de ontwikkeling van schimmel bevordert. Rol in een tent die u gaat wegbergen
geen plastic draagtassen met daarin bijvoorbeeld de haringen; daarin
kunnen weekmakers zitten, die de waterdichtheid van de tent kun-
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nen aantasten. Er zijn middelen om de waterdichtheid van tentdoek te
herstellen.
Maak de tentstokken schoon voordat u ze opbergt; behandel ze desgewenst met autowas.

Textiel, wasbaar
Voor het schoonhouden van textiel bestaat een veelheid aan mogelijkheden: voor de witte en gekleurde was en andere soorten was, met de
hand en machinaal wassen, chemisch reinigen, en een overweldigend
aanbod aan wasmiddelen en speciale producten In grote trekken kunt u
de volgende uitgangspunten hanteren.

Wasbehandelingsetiket
Verwijder nooit een ingenaaid wasbehandelingsetiket, omdat hierop
staat welke behandeling maximaal mag worden toegepast.
Was het goed in principe volgens de instructies (zie verderop) op het
wasbehandelingsetiket, dat op het meeste textiel is genaaid. Maar sommige textielfabrikanten zijn overdreven voorzichtig en jagen u onnodig
op extra kosten (door chemisch reinigen te verlangen waar ook wassen mogelijk is) of geven een wel erg lage maximale wastemperatuur op.
Neemt niet weg dat er ook textielproducten zijn waarbij u wel degelijk
heel voorzichtig moet zijn bij zelf wassen, zoals bij dampdoorlatend waterdicht textiel (zoals met Goretex en Tenson mpc), alcantara en producten met donsvulling. Bekijk vóór de koop de reinigingsinstructie.
Symbolen
Hier vindt u de symbolen zoals die op behandelingsetiketten op textiel
kunnen voorkomen, met hun betekenis.
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2

3

40

60

90

4

5

6

30
7

8

9

10

11

12

Een tobbe (1) betekent dat mag worden gewassen.
Is de tobbe doorgekruist (2), dan mag niet worden gewassen of ingeweekt.
Een tobbe met een handje erin (3) betekent dat alleen een snelle handwas is toegestaan: week niet voor en laat het textiel niet langer dan strikt
nodig in het water; de watertemperatuur mag dan maximaal 40 °C zijn
en het wasmiddel moet tevoren goed worden opgelost; u mag niet wrijven of wringen (alleen uitdrukken of -knijpen).
In de tobbe kan een getal staan (4, 5, 6): dat geeft de hoogst toelaatbare
watertemperatuur aan bij wassen met het normale wasprogramma. De
machine mag tot de maximale capaciteit worden gevuld.
Staat er onder de tobbe een gesloten lijn (7, 8), dan moet het wasmachineprogramma voor kreukherstellend gemaakt textiel, synthetische vezels, mengweefsels en breisels worden gebruikt. De machine mag dan
minder textiel bevatten (maximaal de helft van de capaciteit) dan bij de
tobbe zonder lijn eronder. Een tobbe met een gesloten lijn en 30 erin (9)
betekent dat het wolwasprogramma moet worden gebruikt. Staat er onder de tobbe een gebroken lijn (10), dan kan een wolwasprogramma tot
40 °C worden gebruikt. Dat houdt onder andere in minder wasgoed per
liter sop (vul de machine tot eenderde of een kwart van het maximale
vulgewicht) en een voorzichtiger beweging van de machine.
Een driehoekje (11) betekent dat het artikel mag worden gebleekt; voorheen stonden hier de letters Cl in, wat stond voor chloorbleekmiddel en
koud water. Maar tegenwoordig is er ook zuurstofbleekmiddel.
Een doorgekruist driehoekje (12; vroeger een open driehoek) betekent
dat het artikel niet bestand is tegen bleken. Er bestaat ook een driehoekje
met twee schuine strepen, wat betekent dat wel zuurstofbleekmiddel,
maar geen chloorbleekmiddel mag worden gebruikt.
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(Voor)wassen
Voorwassen is alleen nodig bij erg vuil wasgoed, vooral met eiwitachtige
vlekken (zoals bloed). Bij gewoon vuil wasgoed is de voorwas vooral
verspillend en onnodig milieubelastend. Voorwassen doet u bij een
temperatuur van maximaal 40 °C, omdat anders de eiwitten uit de
vervuilende stoffen gaan stollen en gefixeerd (‘ingebrand’) kunnen
worden. Overigens is een nachtje weken in een sop van biologisch
inweekmiddel vaak effectiever dan een voorwas. Bij handwas is dit ook
een effectieve methode.
Er is een grotere kans dat vlekken er uitgaan als u ze vóór het wassen
insmeert met een geschikt middel (bijvoorbeeld huishoudzeep of zachte
zeep – gebruik geen dikke laag).
Gebruikt u een vlekverwijderaar, spoel deze dan eerst zorgvuldig
uit, tenzij anders staat aangegeven. Een test in 2012 van de Duitse
consumentenorganisatie heeft uitgewezen dat gewone wasmiddelen
vlekken beter wegkrijgen dan speciale vlekkenwasmiddelen. Maar
helaas was het ook zo dat naarmate de vlekken beter werden verwijderd,
de kleuren van het wasgoed meer werden aangetast.
Was machinaal zo veel mogelijk met een volle trommel; dat is het
voordeligst en belast het milieu het minst. De meeste wasmachines
hebben een knop of programma waardoor u met een gedeeltelijk
gevulde trommel zuiniger zou kunnen wassen, maar jarenlange tests
van de Consumentenbond hebben uitgewezen dat ze niet optimaal
werken en dat u daarmee dus toch minder zuinig en milieubelastender
wast dan met een volle trommel.
De meeste was wordt op 40 °C schoon; lukt dat normaliter niet
(bijvoorbeeld bij werkkleding), probeer het dan op 60 °C. Als er bacteriën
moeten worden gedood op doktersadvies, dan is heter wassen nodig;
het goed moet er wel tegen kunnen. Hoe heter, hoe meer het milieu
wordt belast.
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WASMIDDEL

Gebruik niet meer wasmiddel dan de wasmiddelfabrikant opgeeft. De was wordt door meer middel niet schoner, terwijl het
milieu er onnodig door wordt belast.

VALS BESCHULDIGD
Verkleuring van het wasgoed wordt vaak aan het bleekmiddel in wasmiddel
toegeschreven. Ook in de reclame wordt dit soms gesuggereerd, maar dat is
niet terecht, want de werkelijke oorzaak ligt bij onvoldoende wasechtheid van
de kleuren. Mogelijk vervagen de kleuren door het bleekmiddel wat sneller of
worden ze wat lichter, maar dat zou met een wasmiddel zonder bleekmiddel
op den duur ook zijn gebeurd; alle kleuren vervagen langzamerhand. Bovendien vergrauwt het wasgoed bij wassen met een wasmiddel zonder bleekmiddel op den duur meestal sterker dan bij een wasmiddel met bleekmiddel,
doordat het vuil niet wordt weggebleekt.
Vergrauwing ontstaat onder andere doordat vuildeeltjes uit het sop weer op
het wasgoed neerslaan.

Zijde
Zijde kan met de hand worden gewassen, in lauw water met een zijde-,
fijn- of wolwasmiddel. Maar de stof kan gaan krimpen (‘relaxatiekrimp’)
doordat het garen bij de productie is uitgerekt. Zijdevezels verschuiven,
kreuken en beschadigen (breken soms) makkelijk door veel beweging
en wrijven tijdens het wassen en spoelen. Was en spoel dus in ruim water. Spoel het wasgoed goed na en wring het nooit uit. Knijp er voorzichtig wat overtollig water uit of leg het op een droge badhanddoek en rol
die luchtig op. Laat zijde niet hangend drogen, maar leg de stof op een
rooster of handdoek. Zijde is niet goed bestand tegen basische (alkalische) middelen en ook gevoelig voor sterkere zuren. Zijde mag slechts
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kort worden geweekt en kan niet tegen eiwitafbrekende enzymen in
(biologische) wasmiddelen. Behandel zijde nooit met chloorbleekmiddel, maar de vezel is wel bestand tegen 3% waterstofperoxide; ga na of de
kleur dat ook is voordat u met behandelen begint.

Polyamide
Polyamide (PA, ‘nylon’) absorbeert makkelijk vocht, kleuren en vet. Maar
hoe makkelijk hangt van de soort PA af. Was polyamide artikelen daarom niet samen met stoffen die kleur kunnen afgeven. Polyamide is niet
gevoelig voor de meeste organische oplosmiddelen, maar het kan niet
tegen waterstofperoxide en natriumperboraat. Bovendien kan nylon
door chloorbleek vergelen.
Dampdoorlatend waterdicht textiel
Dampdoorlatend waterdicht textiel (zoals Goretex en Tenson mpc) moet
worden schoongemaakt volgens de instructies van de fabrikant. Er is
een speciaal wasmiddel waarmee het soms mag worden gewassen;
maar daarna moet het een waterafstotende behandeling krijgen. Sommige van die waterafstotende middelen worden aan het spoelwater toegevoegd; andere worden na het drogen aangebracht.
Wol en acryl
Wol en acryl kunt u met de hand wassen in lauwwarm water met een
wolwasmiddel. Laat wol nooit inweken, anders gaat ze vervilten. Tussen
twee baden (of dat nu het was- of spoelbad is) mag het temperatuurverschil maximaal 10 °C zijn, want anders is de kans op vervilten groter.
Alleen wol die krimpwerend is gemaakt, kan in de wasmachine met een
wolwasprogramma worden gewassen.
Wol mag u in principe niet wrijven, omdat hij dan zal vervilten: een onomkeerbare verandering in de structuur van het materiaal. Spoel handwas goed na en wring hem nooit uit. Knijp zachtjes (opdat de wol niet
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gaat vervilten) wat overtollig water eruit en centrifugeer kort. Laat wol
liefst niet hangend drogen, maar leg de stof op een rooster of handdoek.
Wol is niet goed bestand tegen basische (alkalische) middelen. Wol mag
slechts kort worden geweekt, en is niet bestand tegen eiwitafbrekende
enzymen in biologische wasmiddelen. Behandel wol nooit met chloorbleekmiddel, maar de vezel is wel bestand tegen 3% waterstofperoxide
– ga na of de kleur dat ook is voordat u ermee begint.

Katoen, linnen en andere stoffen van cellulosehoudende garens
Deze stoffen kunnen worden gewassen, maar zullen in veel gevallen bij
de eerste paar wasbeurten meer of minder krimpen (tenzij ze zijn voorgekrompen, maar dan nog…). Dat komt doordat de garens bij het weven
of breien zijn opgerekt. Bij het wassen krimpen ze dan naar hun oorspronkelijke lengte (‘relaxatiekrimp’). Die krimp wordt dus niet veroorzaakt door te warm water of het wasmiddel. Warmer water kan wel de
snelheid van het krimpen bevorderen, maar niet de mate ervan.
Bij gekleurde en bedrukte katoen (zoals spijkerstof ) en linnen kunt u de
kleur er afwrijven (dat gebeurt met opzet bij stonewashed spijkerstof).
Kreukvrij gemaakte katoen is niet goed bestand tegen basische (alkalische) middelen.

Textiel, niet-wasbaar
Door behandeling met water kan niet-wasbaar textiel lelijk worden: de
structuur en glans kunnen veranderen, de kleur kan uitlopen, het textiel
kan krimpen en verstevigingsmiddel (apprêt) en een waterafstotende
afwerklaag kunnen verdwijnen. Daarom moet niet-wasbaar textiel worden gereinigd met organische oplosmiddelen, zonder of met slechts een
fractie water (chemisch reinigen genoemd). Met welk middel chemisch
kan worden gereinigd – of juist niet – blijkt uit de symbolen op het behandelingsetiket; zie hierna. Als u niet-wasbaar textiel toch plaatselijk
met water behandelt, doe dat dan met koud water en maak het textiel
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niet doornat. Let op: textiel kan ook niet-wasbaar zijn omdat er nietwasbare onderdelen aan zitten, zoals een randje leer.

Wassymbolen niet-wasbaar textiel
De volgende wassymbolen kunnen op behandelingsetiketten van textiel voorkomen.

1

2

3

4

5

Een cirkel met een lijn eronder (1) betekent dat aan het reinigingsmiddel
geen water mag worden toegevoegd. Bovendien moeten de mechanische beweging en temperatuur bij het drogen worden beperkt.
Een doorgestreepte cirkel (2) betekent dat het artikel niet chemisch mag
worden gereinigd. Het is onvoldoende bestand tegen organische oplosmiddelen, ook bij vlekverwijdering.
Een cirkel met de letter A erin (3) betekent dat het artikel bestand is tegen
alle bij chemisch reinigen gebruikelijke oplosmiddelen.
Een cirkel met de letter P erin (4) betekent dat het artikel bestand is tegen
perchloorethyleen (Per), wasbenzine en terpentine.
Een cirkel met de letter F erin (5) betekent dat het artikel alleen bestand is
tegen wasbenzine en terpentine.

TIP

CHEMISCH REINIGEN

Voor chemisch laten reinigen zijn de volgende zaken van belang:
• Verwijder nooit een ingenaaid wasbehandelingsetiket, omdat hierop staat
welke behandeling mag of moet worden toegepast.
• Textiel dat chemisch wordt gereinigd, mag volgens de normen in drie keer
reinigen in totaal maximaal 2% (niet-elastisch geweven stoffen) of 3% (overige stoffen) krimpen.
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Laat kleding die uit meer onderdelen bestaat (bijvoorbeeld een kostuum of
mantelpakje) liefst in zijn geheel reinigen. Dan valt een kleine, onverhoopte,
kleurverandering niet zo op.
Verwijder onderdelen die gevaar lopen te worden aangetast, zoals onderdelen van kunststof en been (knopen, gespen, ceintuurs en versieringen).
Lever nooit vochtig textiel af.
Kijk de inhoud van de zakken goed na, en als er een gat in een zak zit ook de
voering. Achtergebleven spullen kunnen namelijk veel schade aanrichten.

Tuingereedschap
Maak tuingereedschap direct na het gebruik schoon, vooral als het kan
roesten of – bij non-ferrometalen – corroderen. In plantensappen en
aarde zitten namelijk stoffen die metalen kunnen aantasten. Bovendien
vormen ze bij opdrogen een nog moeilijker te verwijderen laag, die de
goede werking van het gereedschap vermindert. Aan het eind van het
seizoen kunt u metalen delen van het gereedschap na droging insmeren met zuurvrije vaseline. Dat beschermt iets tegen corrosie.

Tuinmeubelen
Van kunststof. Maak ze schoon met een sopje van allesreiniger en een
spons of niet te harde borstel. Gebruik geen krassende hulpmiddelen,
zoals een schuurspons of schurende schoonmaakmiddelen. Schoonmaken kan ook met de hogedrukspuit.
Van hout. Doorgaans gaat het om een tropische duurzame houtsoort,
zoals teak. Het oppervlak zal gaandeweg wat verweren en ruwer worden. U kunt deze meubelen op dezelfde manier schoonmaken als die
van kunststof. Een transparante lak of beits gaat verwering tegen en
helpt de meubelen beter schoon te houden.
Zie voor meubelen van rotan en dergelijke materialen onder ‘Rotan’ en
voor meubelen van staal onder ‘Non-ferrometalen’.
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Ventilatoren en ventilatiesystemen
Haal de kap van een afzuigventilator er ongeveer eens per jaar af om het
vuil van de schoepen te verwijderen. Doe dat met een vochtige doek met
een sopje van handafwasmiddel. Maak ook het inlaatrooster en zo nodig de afdichtingsklep of terugslagklep schoon. Als u hiervoor de ventilator moet demonteren, bedenk u dan twee keer, want dit kan een hele
toer zijn. Pas op dat u metalen ventilatorschoepen niet verbuigt. Bij een
centrale afzuiginstallatie zit op elke afzuigopening een ventiel. Af en toe
schoonmaken verlengt de levensduur. Sommige roosters zijn voorzien
van een filtermatje om vervuiling van het luchtkanaal te beperken. Was
dit af en toe of vervang het, omdat anders de afzuigcapaciteit terugloopt.
Gemiddeld moeten kanalen van een systeem zonder filter eens per drie
à vier jaar worden schoongemaakt, terwijl dat bij een systeem met filter
eens per zes à zeven jaar nodig is. Het schoonmaken van de kanalen is
geen doe-het-zelfwerk. De ventilator van een installatie zonder filter is na
een jaar of twee aan een beurt toe, terwijl de ventilator van een gefilterd
systeem aan één beurt per drie tot vier jaar voldoende heeft. Haal de stekker uit het stopcontact en maak de ventilatorkast open voor een schoonmaakbeurt. Ventielen en roosters zonder filter zijn globaal eens per twee
jaar aan een schoonmaakbeurt toe, of zo veel eerder als u ziet dat ze vies
zijn. Filters moeten vaker worden schoongemaakt.

Vinyl
Vinyl maakt u schoon met de stofzuiger en sop. Het is goed bestand
tegen de lichte zuren of basen in sop. Gebruik voor vuil dat er met sop
niet afgaat geen sterke organische oplosmiddelen, want daar lost vinyl
in op. Wasbenzine en terpentine kunnen wel (maar laat niet lang inwerken), maar voorkom bij open naden dat het middel er intrekt en de lijm
aantast waarmee het vinyl is vastgeplakt. Gebruik ook geen schurende
of polijstende middelen, want die geven te veel slijtage.
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Wand, ruwe
Een ruwe wand en eventueel een plafond van schuurwerk, geschilderd
met structuurverf of voorzien van bijvoorbeeld granol, kan heel wat vuil
vangen. Stof kunt u verwijderen door te stofzuigen met een borstelmondstuk. Is er vuil in het onbeschermde stucwerk gedrongen, zoals
aanslag van tabak, dan zal nat reinigen algauw een vlekkerig resultaat
opleveren. Ontvet het oppervlak dan met een ammoniaoplossing (circa
2 à 3%; spoel goed na met schoon water) en schilder het daarna met bijvoorbeeld een waterige dispersieverf.
Is het ruwe oppervlak niet voorzien van verf, dan is er kans dat het vuil
er met de stofzuiger niet afgaat. Werk bij natte reiniging van boven naar
beneden. Gebruik lauw water, een niet-schuimende, ongekleurde allesreiniger of een ammoniaoplossing (circa 2 à 3%) en een zachte borstel.
Laat zo nodig circa 20 minuten inwerken. Spoel goed na, eventueel met
behulp van een plantenspuit.
Dep het oppervlak zo veel mogelijk droog met een niet-pluizende spons
of doeken. Dek de plinten, vloer en dergelijke afdoende af met plastic;
voorkom lekkage en waterschade. Plak stopcontacten en lichtknoppen
waterdicht af en haal de spanning van de betrokken groepen. Er zijn
ook speciale middelen voor reiniging van binnenmuren te koop; een
bijbehorende spuitinstallatie is te huur, onder meer bij sommige bouwmarkten.
Plaatselijke vervuiling verwijderen van dit soort ruwe oppervlakken kan
heel moeilijk zijn. U kunt proberen zo veel mogelijk van de vervuiling
op te nemen door er 5 mm dikke laag van een papje van het geschikte
oplosmiddel en een absorberend poeder op aan te brengen, dat u na
droging wegzuigt met het borstelmondstuk van de stofzuiger. Herhaal
zo nodig de behandeling.
Restanten van de vervuiling kunt u tot slot proberen weg te bleken met
waterstofperoxide. Lukt het verwijderen van de vervuiling onvoldoende, dan zit er niets anders op dan overschilderen of het betrokken deel
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weg te schrapen of te hakken en vervolgens te repareren. Schimmels
kunt u doden met bijvoorbeeld een quaternaire ammoniumverbinding.
Restanten van de algen en wieren die u niet weg krijgt, kunt u proberen
te bleken met 10% waterstofperoxide. Zie voor het schoonmaken van glad
stucwerk en plafonds ‘Stucwerk, glad’ en voor metselwerk ‘Gevel’. Gipsstucwerk geeft af bij vochtig afnemen, maar meestal kan dit geen kwaad.

Wasautomaat
Wassen op een lage temperatuur spaart het milieu en de portemonnee.
Maar wassen op een lagere temperatuur dan waarvoor de machine is
gemaakt (zie de gebruiksaanwijzing) is vragen om problemen. Wasmiddel en vetten lossen bij lage temperaturen minder goed op dan bij hogere temperaturen, waardoor op allerlei plaatsen in de machine resten
kunnen achterblijven. Ze kunnen de rubberen keerring van de trommelas aantasten, waardoor zelfs problemen met de lager kunnen ontstaan.
Was dus niet kouder dan op 30 °C, tenzij de gebruiksaanwijzing dit toestaat. In neergeslagen resten kunnen bacteriën groeien – bekend onder
de naam ‘vetluis’. De resten kunnen ook neerslaan op het wasgoed en
vervelende vlekken veroorzaken.
Het meeste drinkwater in Nederland is vrij zacht, waardoor er naast het
wasmiddel geen ontkalkingsmiddel nodig is. Gebruik voor een machine
die ontkalkt moet worden het middel dat de machinefabrikant aanraadt,
om te voorkomen dat onderdelen worden aangetast.
Aan de wasautomaat hoeft niet veel te worden schoongemaakt. Bij oudere machines moet u alleen het pluizenfilter van de pomp van tijd tot
tijd controleren op verstopping, zeker na enkele wolwassen of andere
wasbeurten van pluizige was. De recentere wasautomaten hebben geen
pluizenfilter, maar op de pompkamer een dekseltje, waardoor u makkelijk ook bijvoorbeeld in de was achtergebleven munten of afgevallen
knopen kunt weghalen. U kunt het restwater vaak via een afvoerslangetje aftappen voordat u het dekseltje of het pomp- of filterhuis open-
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maakt. Houd er rekening mee dat er desondanks toch nog (rest)water
uit de machine kan lopen; leg er minstens een dweil of zo mogelijk een
teiltje onder. Sluit na schoonmaken de boel zorgvuldig af, anders lekt de
machine daar bij de volgende was. Giet een paar liter water via het wasmiddelbakje in de machine, zodat het afvoersysteem in de machine weer
met water gevuld is. Anders kan bij de eerstvolgende wasbeurt een deel
van het wasmiddel direct in de afvoer worden gespoeld.
De waterfilter zit aan de achterzijde van de machine. Hij hoeft niet vaak
te worden gecontroleerd, maar er kan een verstopping of stremming optreden. Bij problemen met de watertoevoer is het daarom goed om de
filter te controleren. Ook als er werkzaamheden zijn geweest aan de waterleiding is het verstandig om na te gaan of de filter nog schoon is. Raadpleeg in elk geval de handleiding van de wasmachine voor u begint en
volg de instructies op. Vergeet niet voordat u de slang van de machine
haalt de kraan dicht te draaien en de stekker uit het stopcontact te halen. Zorg er bij het opnieuw aanbrengen voor dat de pakkingringen voor
een waterdichte afsluiting zorgen. Het zeepbakje en de afvoer daarvan
kunnen vies worden door zeepresten en verstopt raken. Haal het volgens
de gebruiksaanwijzing uit de machine en maak het goed schoon onder
stromend warm water. Laat na het wassen de machine luchten door het
deurtje permanent op een kier te zetten. De deur sluiten betekent dat het
vocht in de machine wordt opgesloten, waardoor het in de machine gaat
schimmelen en er een vieze lucht ontstaat.

TIP

ZO NU EN DAN HEET

Wie nooit warmer wast dan op 40 °C wordt aangeraden om na 30 à 50 wasbeurten een katoenwasprogramma op 90 °C te draaien, met wasmiddel voor
de witte was. Wie minstens eens per week wast op 60 °C of heter, hoeft dat
niet te doen. Maak na de 90 °C-beurt de flexibele manchet (in de deuropening)
grondig schoon, ook in de plooien.
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Wasdroger
Na elke droogronde moet u het pluizenfilter schoonmaken. Leeg na het
drogen met een condensdroger bovendien de wateropvangbak of sluit
de droger op de riolering aan. Verwijder om de paar maanden de condensor en spoel hem schoon – zie de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
Het kan nodig zijn de temperatuursensor af en toe te controleren op
kalkaanslag. Zie de gebruiksaanwijzing van het toestel.

Wasemkap
Haal voor schoonmaakwerk de stekker uit het stopcontact. Schoonmaken kan met een sop van handafwasmiddel. Ontvet dat niet voldoende,
dan kunt u allesreiniger gebruiken, eventueel onverdund.
Een permanent vetfilter van een wasemkap bevat gewoonlijk metalen
elementen (een gevlochten matje of een pakket getrokken aluminiumplaten). Het moet regelmatig worden schoongemaakt, om zijn goede
werking te behouden.
Als het filter van verschillende metalen is gemaakt, mag u het niet in
een oplossing van keukenzout of soda zetten. Laat het een uurtje weken
in een warme oplossing van biologisch inweekmiddel, schud het wat
heen en weer in het sop en spoel met heet water na. Is het filter te groot
voor een afwasteil, dan kunt u misschien eerst de ene en dan de andere
kant doen, of een kinderbadje gebruiken. Een filter van acrylvezel kunt u
vervangen, maar soms ook een aantal keren wassen in een sop van een
willekeurig schoonmaakmiddel. Een koolstoffilter van een circulatiekap
kunt u niet schoonmaken, maar moet u eens in de drie maanden vervangen, ook als u het maar weinig gebruikt. Anders kunnen er giftige
nitrosaminen de keuken in worden geblazen.
Een inbouwkap waarbij het front naar voren wordt getrokken, kan een
microschakelaar bevatten die het apparaat in werking stelt zodra u het
front naar voren beweegt, en uitschakelt bij het terugschuiven. Die schakelaar moet u af en toe van vetaanslag ontdoen; trek tevoren de stekker
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uit het stopcontact. Als het goed is, staat in de gebruiksaanwijzing hoe
u de schakelaar kunt schoonmaken. Staat dat er niet in, dan kunt u het
doen met een goed uitgewrongen doekje met geconcentreerd sop. Veeg
met een goed uitgewrongen doek met schoon water na en laat de schakelaar goed doordrogen voordat u hem weer gebruikt.

Wc
Het toilet moet worden schoongehouden, maar het toilet bacterievrij proberen te houden is onzinnig – tenzij er een besmettelijke ziekte
heerst. Het is echter nauwelijks mogelijk het toilet kiemvrij te houden.
In de strijd tegen micro-organismen worden nogal wat milieubelastende
stoffen gebruikt: wc-blokjes, chloor en dergelijke. Het is nooit bewezen
dat ze nodig zijn. In de praktijk schuilen de potentiële problemen overigens niet in de toiletpot, maar op de toiletbril, doortrekknop, deurgreep
en kraanknop. Ook slecht handenwassen (zonder zeep) en toch gebruiken van een handdoek is onhygiënisch.
Sop van een allesreiniger, een borstel en zo nodig af en toe azijn voor
het ontkalken zijn bijna altijd afdoende voor het schoonhouden, en bovendien veel minder milieubelastend dan het gebruik van een batterij
speciale wc-producten in het spoelwater. Ook sommige ‘wc-eenden’ om
onder de rand van de pot te spuiten, houden deze afdoende kalkvrij.
Als de azijn wat langer moet inwerken, doordrenkt u wat toiletpapier
daarmee en legt het op het betrokken oppervlak. Giet daar zo nodig nog
een beetje azijn op. Eventueel kunt u nog even poetsen met een niet zo
harde schuurspons, die het glazuur niet beschadigt.
In de closetpot kan kalk uit het water samen met zouten uit urine urinesteen vormen, dat harder is dan ketelsteen. Ook urinesteen kunt u met
de gebruikelijke kalkoplossers verwijderen. Gebruik nooit zoutzuur, want
dit tast glazuur aan. Soms wil zich een donkergekleurde afzetting in het
glazuur vormen, die er met allesreiniger en azijn niet uit gaat. Gebruik
dan een klein beetje bleekwater. Zie ook bij ‘Badkamer’.
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Adressen
De Labshop (heeft alle genoemde stoffen)
Oude Rijksstraatweg 24
7391 ME Twello
www.labshop.nl
Van der Gaag (drogisterij)
Dagelijkse Groenmarkt 27
2513 AL Den Haag
www.drogisterijvandergaag.nl
Hazelaar Art Supplies
Pimpelmees 1
3766 AX Soest
www.hazelaar.nl
Jacob Hooy (drogisterij)
Kloveniersburgwal 12
1012 CT Amsterdam
www.jacobhooy.nl
Van der Pigge (drogisterij) Gierstraat 3
2011 GA Haarlem
www.vanderpigge.nl

ADRESSEN
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Register
A
aardewerk 56
absorberen 18
absorberende poeders 15, 17
aceton 15, 24
aciditeit 16
acryl 165
afwas 40
afwasbaarheid behang 52
afwasmachine 42
afwasmiddelen 15, 37
albast 123
alcohol
- gedenatureerde 25
alcohol (ethanol) 15, 24
alkalie 16
allesreinigers 15, 37
aluminium 127
amber 48
amethyst 65
aminen 30
ammonia 15, 30
anti-aanbaklaag 142
apparaten ontkalken 42
atapulgusklei 18
auto wassen 43
autocleaner 22, 44
azijnzuur 28
B
babyshampoo 15
badkamer 46
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- kalkaanslag 47
- schimmel 48
badkamerkraan 129
badkamerreinigers 28, 160
bankslijpmachine 151
barnsteen 48
basen 16, 29
beeld- en geluidsapparatuur 49
beeldscherm 57
been 93
behang 51
- afwasbaarheid 52
behangplaksel 18
berber 97
bescherming
- persoonlijke 10
bestrating 53
beton 53
biologisch inweekmiddel 15
biologisch voorwasmiddel 15
bleekmiddelen 32
bleekwater 34
boekband van leer 113
boeken 54
bont 112
borax 15, 30
borstels 19
brandspiritus 25
brillenglazen 136

C
camcorder 49
caustische soda 31
cd 56
cd-(rom)speler 49
centrale afzuiginstallatie 170
ceramiek 56
ceramische kookplaat 102
chloorbleekmiddel 34
chroom 128
citroenzuur 28
complexonpasta's 76
computer 57
condensdroger 175
D
dak 61
- pannen- 61
- plat 61
dakgoot 62
denatureren 16
detergenten 16
- synthetische 37
deuren 105
diamant 65
dia's 71
dikbleek 34
doeken 17
dons 63
doublé 129
drogende lijnolie 149
droog mechanisch reinigen 15
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dubbelkoolzure soda 38
dvd 56
dvd-speler 49
E
edelstenen 64
elektrische contacten 67
elektrische deken 67
elektrische koffiezetter 100
- cupsysteem 101
elektrische oven 102
elektrische verfschroeier 71
elektrisch scheerapparaat 146
email 46, 67
emserzout 38
emulgeren 16
espressomachine 100
F
ferrometalen 90
fiets 70
fijne kalk 22
fixeren 16
fles 81
föhn 71
fornuis 101
fotokopieerapparaat 140
fotolenzen 136
foto's 71
G
gasapparatuur 74
gasoven 102
gedenatureerde alcohol 25
gefineerd hout 87
gevel 74
- aangroeisels 76
- andere vervuiling 79

REGISTER

- witte uitslag 77
gezichtsmasker 14
git 65
glas 80
glazuur 46, 159
glycerine 15, 25
gordijnen 82
goud(legering) 128
graniet 123
granito 84
grillelementen 104
groene zeep 36
H
haarföhn 71
hakblok 151
halfedelstenen 64
halogeenkookplaat 102
handschoenen 11
- van glad leer 113
hardsteen 123
heteluchtoven 104
hoofdkussen 108
hout 86
- gefineerd 87
- kaal 86
houten eetgerei 88
huishoudammonia 30
I
ijzerlegeringen 90
inductiekookplaat 102
inkjetprinter 141
isoleerfles 92
isopropanol 24
ivoor 93

J
jade 65
K
kaal hout 86
kaliumcarbonaat 30
kaliumhydroxide 30
kalkzeep 36, 47
kam 96
kamerplanten 96
kandelaar 96
kaoline (Bologneser klei) 18
karaf 81
karpet 97
katoen 166
kattenbak 98
kattenbakkorrels 18
ketelsteen 92
keukenpapier 17
kitnaden 98
kleedjes 97
koel- en vriesapparaten 98
koffiezetter
- elektrische 100
komfoor 101
kookapparatuur 101
kopal 49
koper(legering) 129
koperpoets 22
koraal 104
kozijnen 105
krijtpoeder 18
kristal 81
krokodillenleer 116
kunststoffen 106
kunststof parket 110
kunststofreinigers 107
kurkparket 139
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kussen 108
kwasten 20
L
lakleer 114
lakwerk 110
laminaat 110
- parket 110
- vloerbedekking 110
lamp 111
lapis lazuli 65
laserprinter 140
leer 111
leisteen 124
leren artikelen 113, 114
lichtschakelaar 117
linnen 166
linoleum 117
loep 136
lood 130
luidsprekers 50
Luvosaarde 18
M
magnesiumaluminiumsilicaat, zie atapulgusklei
magnesiumoxide 18
magnetron 104
manou 144
marmer(onyx) 123
methanol 24
methylcellulosepoeder. zie
behangplaksel
metselwerk 75
meubelleer 114
meubelolie 149
meubelstoffering 120
microscoop 136
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microvezeldoekje 17
mierenzuur 28
muis 58
muurtegels 124
muurverf
- schrobvaste 148
- veegvaste 148
- wasbare 148
N
naaimachine 122
nappa 115
natriumbicarbonaat 38
natriumcarbonaat 30
natriumhydroxide 31
natriumhypochloriet 34
natuursteen 122
neutrale oplossing 16
niet wasbaar textiel 166
- symbolen 167
nikkel 131
non-ferrometalen 126
nubuck 116
nylon 107, 165
nylonwit 33
O
ontkalken 42
ontkleurders 33
ontlastput 62
ontweringswater 29
oosters tapijt 97
opaal 66
oppervlakteactieve stoffen
16, 37
optische instrumenten 136
organische oplosmiddelen 24
oven

- elektrische 102
- gas- 102
- hetelucht- 104
- zelfreinigende 103
overstortput 62
oxaalzuur 28
P
paarlemoer 104
pannendak 61
papier 138
- absorberend 17
papieren zakdoekjes 17
parels 104
parket
gelakt 139
kurk- 139
ongelakt 139
patina 8, 126
persoonlijke bescherming 10
- gezichtsmasker 14
- handschoenen 11
- veiligheidsbril 13
petroleum 25
peut 25
pH 16
pijpaarde 18
pitriet 144
plastics 106
platenspeler 50
platina 131
po 140
polijstmiddelen 21
- zelf maken 22
politoer 149
polyamide (PA, nylon)
107, 165
porselein 56

LEKKER SCHOON!

printer 140
- inkjet- 141
- laser- 140
puimsteenpoeder 21
Q
quaternaire ammoniumverbinding (quat) 35
R
ramen 105
reinigingsvloeistoffen 22
reptielenleer 116
riet 144
robijn 66
rode ijzeroxide 22
roestvast staal 91
rookmelder 144
rotan 144
rubber 144
ruiten 81
ruwe wand 172
S
saffier 66
sanitairreinigers 37
schapenvacht 112
scheerapparaat
- elektrisch 146
schellak 149
schilderijen 146
schilderwerk 148
schoonmaakazijn 15
schoonmaakmiddelen 37
schoonmaaktips 9
schuurmiddelen 15, 21
- vloeibare 21
schuurpapier 21
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schuurpoeder 21
silicaten 31
slijpmachine 151
smaragd 66
snijplank 151
soda 15, 30
- caustische 31
- dubbelkoolzure 38
speksteen 123
spiegel 81
spijkerstof 166
spiritus 15, 25
splitleer 116
sponzen 17
staalpoets 22
staalwol 21
steengoed 56
stoep 53
stofzuiger 20, 152
stoffilter 152
stoomgenerator 153
stopcontact 117
strijkijzer 153
stucwerk 153
suède 116
sulfaminezuur 28
syndets 37
synthetische detergenten 37
systeemkast 58
T
tandenborstel 156
tandpasta 22
tanninen 16
tapijt 156
teflon 142
tegels
- muur- 124

- vloer- 124
tegelwerk van gebakken
tegels 159
telescoop 136
televisie 51
tensiden 16, 37
tent 160
terpentijn 25
terpentine 15, 25
terracotta 56
terras 53
terrazzo 84
textiel
niet-wasbaar 166
wasbaar 161
waterdicht 165
thinner 26
tin 131
toetsenbord 58
toilet 176
toiletpapier 17
travertin 123
trichloorethaan 26
tripel 22
tuigleer 117
tuingereedschap 168
tuinmeubelen 168
turkoois 66
V
vaas 81
veiligheidsbril 13
ventilatiesystemen 170
ventilatoren 170
verdunningen 9
verf voor hout en metaal
149
verguldsel 129
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verrekijker 136
vinyl 170
vitrage 82
vloeibare schuurmiddelen 21
vloeipapier 17
vloertegels 124
vol(lers)aarde 18
W
wand, ruwe 172
warmte 20
was 149
wasactieve stoffen 16, 37
wasautomaat 173
wasbaar textiel 161
- symbolen 161
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wasbehandelingsetiket 161
wasbenzine 15, 26
wasdroger 175
wasemkap 175
wasmachine 173
wasmiddelen 15
water 23
waterdicht textiel 165
waterstofperoxide 33
waterstofperoxide 10% 15
wc 176
werken op papier 146
wijnsteenzuur 29
wol 165
wolblank 33
wolwit 33

Z
zachte vloerbedekking 156
zelfreinigende oven 103
zemen 17
zepen 15, 36
zijde 164
zilver 132
zilverpoets 22, 132
zink 134
zoutzuur 29
zuiveringszout 38
zuren 16, 27
zuurgraad 16, 31
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Verder lezen?

DIRKJAN VAN ITTERSUM

ONLINE VEILIGHEID

ONLINE
VEILIGHEID

Op tablet,
smartphone
en pc

Bestellen?
consumentenbond.nl/webwinkel

Exclusief voordeel
voor leden
Word lid en krijg direct toegang tot onze onafhankelijke en eerlijke
testen en informatie over producten en diensten. Zo maak jij
voortaan gemakkelijk de beste keuzes en help je ons bedrijven
scherp te houden en misstanden aan te pakken.
consumentenbond.nl/ledenvoordeel

