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M ATE RI AAL EN PRO DU CT EN – S CH OON M AAK MATE RI AAL

SCH OO NMAA K MAT ERI AAL
min
◆ Je moet altijd stofzakken in huis hebben.
◆ Niet alle stofzakken zijn gemakkelijk verkrijgbaar.
◆ Stofzakken zijn extra afval en dus minder
milieuvriendelijk.
◆ De zuigkracht vermindert naarmate de
stofzak voller wordt.
◆ Zonder indicatorlampje moet je zelf controleren of de stofzak vol zit.
STOFZUIGER
GEBRUIK

Stofzuigen van vloeren van allerlei materialen en van vloerkleden.
Hulpstukken: stofzuigen van banken, shutters, matrassen en allerlei moeilijk bereikbare plaatsen en kleine of smalle oppervlakken.
SOORTEN

STOFZUIGER ZONDER STOFZAK

plus
◆ Reservoir eenvoudig te legen in de vuilnisbak.
◆ De filters kunnen worden schoongemaakt.
◆ Je ziet meteen wanneer het reservoir vol
zit.
◆ Je hebt minder vermogen nodig voor dezelfde zuigkracht. Dat levert energiebesparing op.

STOFZUIGER MET STOFZAK

plus
◆ Goedkoper in aankoop.
◆ Stofzuiger blijft langer schoon omdat de
stofzak verwijderd wordt.
◆ Stof zit in de zak en kan dus niet ontsnappen bij het schoonmaken.

min

◆ Duurder in aankoop.
◆ Moet regelmatig schoongemaakt worden.
◆ De zuigkracht daalt aanzienlijk bij slecht
onderhoud.

11

M AT ERI AA L E N PRO D UCTE N – S C HO ON MAA KMATE RIAA L

◆ Het reservoir leegmaken zorgt voor stof-

ONDERHOUD

wolken. Daarom doe je dat het best buiten.
◆ De filters schoonmaken kan een vies
klusje zijn waarbij veel stof rondvliegt.

◆ Vervang of reinig de filters regelmatig.
◆ Vervang de stofzak op tijd of maak het

ROBOTSTOFZUIGER

plus
◆ Je hoeft zelf niet meer te stofzuigen. Als
de robot leeg is, gaat hij terug naar zijn
‘station’ om op te laden.
min
◆ Een handig hulpje maar niet geschikt
voor het hele huis.
◆ Het opvangbakje moet na elke stofzuigbeurt leeggemaakt worden.

reservoir tijdig leeg.
◆ Haal na elke stofzuigbeurt de haren en
de harde stukjes van het mondstuk. Haren verminderen de zuigkracht. Harde
stukjes kunnen de vloer beschadigen.
◆ Maak het mondstuk van de stofzuiger regelmatig schoon met een vochtige doek.
◆ Maak de hulpstukken regelmatig schoon.
◆ Houd de wieltjes schoon om krassen op
de vloer te vermijden.
◉ Haal vuil en haren weg.
◉ Gebruik eventueel een siliconenspray
om de wieltjes beter te laten draaien.
BIJZONDERE FILTERS

SNOERLOZE STEELSTOFZUIGER

◆ Een HEPA-filter (high efficiency parti-

plus
◆ Handig voor trappen of voor lastig bereikbare plekken.
◆ Handig als extra stofzuiger op de bovenverdieping.

culated air) is aan te raden als er mensen
met allergieën in huis wonen. Met een
HEPA-niveau H12 of H13 wordt de
lucht 99,5 tot 99,95 procent gefilterd.
◆ Een filter met actieve koolstof haalt onaangename geuren weg. Een aanrader
voor mensen met huisdieren.

min
◆ Batterij heeft een relatief laag vermogen:
◉ Niet geschikt voor grote oppervlakken.
◉ Niet geschikt voor tapijten.
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SPECIALE TURBOBORSTEL

◆ Heeft ingebouwde draaiende borstels
voor extra reiniging.
◆ Vooral handig voor hardnekkig vuil zoals
dierenharen.
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◆ Meegeleverd met de stofzuiger of apart
te koop in verschillende formaten.

Ecotips
◆ Kies een stofzuiger met een hoog ener◆

gielabel.
Vervang je oude stofzuiger. De
zuigkracht vermindert met de tijd. De
nieuwste stofzuigers verbruiken minder
energie, zijn stiller en maken beter
schoon.

OPGELET!
Was stofzuigerfilters van een stofzuiger zonder zak nooit met water. Dat vermindert de
zuigkracht aanzienlijk. Maak de filters alleen
schoon met een droge microvezeldoek.
Stuw er eventueel perslucht door uit een
spuitbus of compressor.

TIP
Zuig wat waspoeder of
gedroogde lavendel op. De
lucht die daarna uit de
stofzuiger komt, ruikt lekker en verfrist de hele
ruimte.
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Aankooplijst
stofzuiger
☐ Budget: € ……
☐ Te stofzuigen oppervlakte: … m2
☐ Minimale snoerlengte: … m
☐ HEPA-filter
☐ Koolstoffilter
☐ Turboborstel (handig bij huisdieren)
☐ Trappen
☐ Wendbaar
☐ Met parketborstel
☐ Met hulpstukken
☐ Verkrijgbaarheid stofzuigerzakken
☐ Maximale grootte (in verband met
de opbergruimte): … × …
☐ Telescopische (uitschuifbare) buis
(minder belasting voor de rug)
☐ Lange flexibele buis die je eventueel om je nek kunt hangen als je de
trap op gaat.
☐ S-vormige buis (handig voor hoekjes en om onder kasten te komen)
☐ Geluidsniveau is belangrijk
☐ Instelbare zuigkrachtregeling
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STOFDOEKEN,
VAATDOEKEN EN ZEMEN
GEBRUIK

◆ Stof wegnemen – droog.
◆ Stof en vuil wegnemen – vochtig/nat.
SOORTEN
WERKDOEKEN/STOFDOEKEN

◆ Meestal droog gebruikt om stof weg te
nemen.

◆ Minder goed dan microvezeldoeken omdat ze niet antistatisch zijn.
MICROVEZELDOEKEN

WAT

◆ Elektrostatisch geladen doeken van microvezels. De vezels zijn dunner dan een
haar. Daardoor ontstaat een groot oppervlak om vuil weg te nemen.
◆ Droog gebruikt om af te stoffen. Omdat
ze elektrostatisch zijn, trekken ze stof
aan.
◆ Vochtig gebruikt om vuil te verwijderen.
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Ecotips
Je hebt geen of bijna geen schoonmaakmiddel nodig als je met microvezeldoekjes
werkt. Het vuil hecht zich aan de microvezels. Ze zijn dus heel milieuvriendelijk.

TIP

ZO G E B R U I K J E Z E

◆ Maak een microvezeldoekje goed nat.
◆ Wring het uit tot het vochtig is.
◆ Vouw het een aantal keren dubbel.
◆ Wrijf met draaiende bewegingen over

EEN KLEUR VOOR ELKE RUIMTE

Gebruik verschillende kleuren
(microvezel)doeken voor verschillende ruimtes: rood in
de badkamer, groen in de
keuken, blauw in de woonkamer, et cetera.

het schoon te maken oppervlak.

◆ Spoel uit in lauw water.
◆ Als één kant van het doekje vuil is, vouw
je een schone kant naar buiten.
◆ Laat een microvezeldoekje niet te lang in
water liggen, want dan vermindert de
werking.

HYDROFIELDOEKEN

Om streeploos na te vegen.
VAATDOEKEN

ONDERHOUD

◆ Wassen op 40 tot 60 ºC in de wasmachine met een beetje wasmiddel.
◆ Gebruik in geen geval wasverzachter of
bleekmiddel, want dat vermindert de
werking.
◆ Laat drogen aan de lucht.
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◆ Viscose
◆ Microvezel
ZEMEN

WAT

◆ Natuurzemen werden ooit gemaakt van
gemzenhuid. Nu zijn ze van schaaps- of
lamshuid die geweekt wordt in visolie.
◆ Er zijn ook synthetische zemen in verschillende kwaliteiten en prijzen.
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GEBRUIK

◆ Door hun zachtheid bijzonder geschikt
voor gladde oppervlakken, zoals glas en
spiegels.
◆ Krassen niet en maken goed schoon.
ONDERHOUD

Natuurzeem
◆ Laat een gebruikte zeem een aantal uren
weken in warm water waaraan je een kop
baksoda hebt toegevoegd.
◆ Spoel de zeem uit in een sopje met natuurzeep.
◆ Spoel de zeem onder de kraan.
Synthetische zeem
◆ Een synthetische zeem mag meestal in
de wasmachine en de droger. Controleer
de gebruiksaanwijzing.

TIPS
▶ Voorkom harde zemen door ze te
spoelen in water met zout.
▶ Maak een harde zeem weer zacht
door hem te weken in water
met 1 eetlepel olijfolie.

SPONZEN
GEBRUIK

◆ Schoonmaken van ramen en spiegels.
◆ Vuil loswrijven op oppervlakken die gemakkelijk krassen.
◆ Schuursponzen om af te wassen.
SOORTEN
NATUURSPONZEN

◆ Uit de oceaan.
◆ Heel zacht.
◆ Nemen veel water op.
◆ Zijn duur en worden vooral gebruikt
voor het lichaam.
◆ Als je ze in het huishouden gebruikt,
week ze dan eerst in water met een
scheutje ammonia.
SYNTHETISCHE SPONZEN

◆ Meestal van viscose, een kunstvezel op
basis van houtpulp.
SCHUURSPONZEN

◆ Om af te wassen.
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WASSYMBOLEN
WASSEN

Kleding mag alleen
worden gestoomd,
niet gewassen.

Handwassen tot
maximaal 40 °C.

Wassen tot een temperatuur van 30 °C in
een normale wascyclus.

Wassen tot een temperatuur van 40 °C in
een normale wascyclus.

Wassen tot een temperatuur van 60 °C in
een normale wascyclus.

Wassen tot een temperatuur van 95 °C in
een normale wascyclus.

Wassen tot een temperatuur van 30 °C in
een normale wascyclus
voor fijne was (bijv.
programma voor fijne was
of lichte behandeling.

Wassen tot een temperatuur van 40 °C in
een normale wascyclus
voor fijne was (bijv.
programma voor fijne was
of lichte behandeling.

Wassen tot een temperatuur van 60 °C in
een normale wascyclus
voor fijne was (bijv.
programma voor fijne was
of lichte behandeling.

Wassen tot een temperatuur van 30 °C in
een wascyclus voor
speciale fijne was.

Wassen tot een temperatuur van 40 °C in
een wascyclus voor
speciale fijne was.

BLEKEN

Niet behandelen met
bleekmiddel (dus alleen
wassen met wasmiddelen
voor gekleurde en
fijne was.
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Mag behandeld
worden met chloor
en zuurstofbleekmiddel
(bijv. wasmiddel voor
zware taken).

Mag behandeld
worden met zuurstofbleekmiddel
(bijv. wasmiddel voor
zware taken).

VL E KKE N GI DS

Textiel,
stoffen
bekleding
en tapijt

Algemeen

Dep vlekken meteen met keukenpapier of een schone doek. Wrijf zo
weinig mogelijk, want dat kan de vlek groter maken en dieper in de
stof duwen.
Stop bij een kledingstuk een handdoek tussen de voor- en achterzijde
zodat de vlek niet tegen de andere kant komt.
Test altijd op een weinig zichtbaar stukje of het textiel of het tapijt
kleurecht is. Doe wat van het schoonmaakmiddel op een wit doekje
en wrijf over een weinig zichtbare plaats. Als er geen kleur op het
doekje zit, kun je de vlek behandelen.
Breng een duur kledingstuk met een vlek meteen naar de stomerij.
Zij kunnen je vertellen of de vlek al dan niet verwijderd kan worden.
Controleer of het kledingstuk gewassen mag worden op hogere temperatuur. Dat geeft meer kans op slagen omdat het wasmiddel harder
werkt.
Gebruik voor wit of lichtgekleurd textiel een wasmiddel met bleekmiddelen. Dat werkt vooral bij plantaardige vlekken.
Let op met chemische vlekverwijderaars. Ze bevatten vaak irriterende bestanddelen die slecht zijn voor je huid. Trek rubberen handschoenen aan en ventileer de ruimte. Meng dit soort producten
nooit. Herhaal de behandeling liever een paar keer met weinig
product dan veel product in één keer te gebruiken.
Gebruik op stoffen bekleding van stoelen, banken of fauteuils
gekookt water om na te deppen. Dat laat geen kalkvlekken na.

Aardbei

Dep met zuivere alcohol.

Alcohol

Dep meteen met zo heet mogelijk water.
Behandel met glycerine als de vlek niet weg is. Laat een halfuur inwerken en spoel met warm water.

Ananas

Dep met water en ossengalzeep.

Appel

Dep of was meteen met koud water.
Lichtgekleurde stoffen: behandel de vlek met sterk verdund bleekwater.
Donkere of delicate stoffen: behandel de vlek met citroensap of
citroenzuur met water.

Banaan

Dep of was meteen met water. Behandel met ossengalzeep.
Laat intrekken en was.

Bier

Meng 2 eetlepels azijn met een kopje water. Doe er eventueel wat
wolwasmiddel bij. Dep de vlek met de oplossing. Dep na met schoon
water.
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Textiel,
stoffen
bekleding
en tapijt

Bloed

Behandel bloedvlekken altijd met koud water. Lauw of warm water
doet het bloed stollen, waardoor de vlek bijna niet meer te verwijderen is.
1. Doe wat baksoda, azijn of zout bij het water.
2. Behandel de vlek met ossengalzeep.
3. Bloedvlekken op wol: bestrooi met aardappelzetmeel en laat drogen. Borstel weg met een zachte borstel.

Bosbessen

Dep met karnemelk of citroensap.

Boter

Schraap de boter weg met een mes.
Dep de vlek met wasbenzine.

Braaksel

Tapijt: Schraap het braaksel weg. Los een lepel waspoeder op in een
halve liter water en dep de vlek ermee. Meng een gelijke oplossing
water met azijn. Dep de vlek ermee. Dep na met schoon water.

Bramen

1. Span de stof open boven de gootsteen en giet er kokend water op
als de textielsoort het toelaat. Blijf gieten tot de vlek lichter wordt.
2. Dep met citroensap of tandpasta.
Laat na het wassen drogen in de zon.
Dep een kleine brandvlek waarbij het weefsel niet te erg beschadigd
is, met warm water en azijn.
Op lichtgekleurd textiel kun je ook waterstofperoxide gebruiken.
Tapijt: snijd de brandvlek uit het tapijt. Snijd een even groot stukje
uit een extra stukje tapijt en duw het in het gaatje.

Brandvlek
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Cacao

Dep meteen met water.
Behandel met borax als de vlek niet weg is.

Chocolade

Haal de chocolade weg met een mes.
Spoel het textiel in lauw water.
Smeer in met vloeibaar wasmiddel of dep met melk. Spoel uit en was.
Oude chocoladevlekken kun je behandelen met glycerine en dan
wassen in Biotex.

Ei

Strooi veel zout op de vlek en laat drogen. Borstel weg en dep met
koud water.
Was het textiel pas als de vlek verdwenen is. Warm water kan de vlek
vastzetten.
Harde vlekken laat je weken in koud water.

Foundation

Haal de vlek weg en gebruik zeker geen make-upremover. Wrijf niet.

VL E KKE N GI DS

Meng water met witte azijn. Dep de vlek.
Voor het wassen controleer je of de foundation al dan niet oliehoudend is.
Olievrij: spuit in met scheerschuim of dep met zuivere alcohol en
was in de wasmachine.
Oliehoudend: dep met afwasmiddel en was dan in de wasmachine.

Textiel,
stoffen
bekleding
en tapijt

Fruit

Behandel met citroensap of ossengalzeep.

Gras

Maak het textiel nat en wrijf met een stuk Sunlightzeep over de vlek.

Inkt of
stift

Druk hard met een stuk keukenpapier op de vlek.
1. Laat het textiel weken in wasbenzine of spiritus. Test het eerst op
kleurechtheid met een wit doekje. Dep van buiten naar binnen.
2. Dep de vlek met koude melk of karnemelk. Laat een halfuur intrekken.
3. Behandel de vlek met Tovergom.
4. Doe een mengsel van citroensap en zout op de vlek. Haal weg en
dep met schoon water.
5. Dep de vlek met 90 procent alcohol of met alcoholazijn (met
name bij tapijten met natuurlijke vezels). Dep na met schoon water.

Kaarsvet

Tapijt: zie ‘kauwgom’.

Kauwgom

1. Leg een stuk keukenpapier op de kauwgom en ga eroverheen met
een niet te heet strijkijzer. De kauwgom blijft aan het papier kleven.
Herhaal met nieuw keukenpapier tot alles weg is.
2. Leg het textiel een nacht in de diepvriezer. Krab de kauwgom de
volgende ochtend weg. Dep de laatste restjes weg met azijn.
3. Tapijt: vul een zak met ijsblokjes en knoop hem dicht. Leg hem op
de vlek en zet eventueel een gewicht op de zak. Laat 15 minuten zo
liggen. Verkruimel de kauwgom dan en haal weg. Dep na met een
vochtige doek met water en een beetje azijn.

Kers

Laat het textiel een nacht in karnemelk weken. Was het de volgende
dag meteen.

Koffie

1. Behandel de vlek met ossengalzeep en gekookt water.
2. Los borax op in warm water en dep de vlek ermee.
3. Behandel de vlek met Tovergom.

Lippenstift

Leg een prop in ether gedrenkte watten op de vlek. Herhaal met een
schone prop watten en ether tot de vlek verdwenen is. De flauwe
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OVER HET POETSBUREAU

ANDERS EN BETER IN HUISHOUDHULP

Het Poetsbureau is één van de grootste dienstenchequebedrijven in Vlaanderen met meer dan 60
filialen. Samen met 5500 huishoudhulpen doen
we elke dag ons uiterste best om al onze klanten te
ontzorgen. Ons motto ‘Anders en Beter’ komt niet
alleen tot uiting in de huizen die we schoonmaken, maar ook in onze bedrijfscultuur. Wij hebben
respect voor elkaar en dat schept een sterke band
van wederzijds vertrouwen tussen onze werknemers, klanten en consulenten. Daarenboven maken deze waarden, samen met onze ongelooflijke
passie voor orde en netheid, van Het Poetsbureau
een bloeiende en warme organisatie.

Onze medewerkers zorgen dag na dag voor een
proper huis bij onze klanten en slagen erin om bij
hen telkens weer een glimlach op hun gezicht te
toveren.

Binnen Het Poetsbureau staan onze medewerkers centraal. Zorgen voor hen, dat is onze hoogste prioriteit. Tevreden werknemers zorgen immers beter voor de klant. Daarom zet Het
Poetsbureau al enkele jaren sterk in op innovatie
en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Zo hebben we onder andere aandacht voor de
mobiliteit van onze medewerkers en bieden we
hen de mogelijkheden om hun mobiliteit te vergroten (fiets, elektrische fiets en zelfs auto) en
dus gemakkelijk inzetbaar te zijn als huishoudhulp. Daarnaast focussen we op de gezondheid
van onze medewerkers. Zo leren we hen om ergonomische houdingen aan te nemen tijdens het
poetsen of het strijken en raden we hen ecologische producten aan om dagdagelijks te gebruiken
tijdens het poetsen. Om dit nog verder te versterken, heeft Het Poetsbureau tevens een eigen lijn
van poetsproducten op de markt gebracht, waarvan de Tovergom werkelijk een tovermiddel bij
uitstek is: praktisch elke vlek kan verwijderd worden met de Tovergom van Het Poetsbureau.
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Hoe komt dat toch? Bij Het Poetsbureau wordt
elke medewerker op een andere en betere manier
behandeld. Zo werkt een huishoudhulp bijvoorbeeld aan de beste loonvoorwaarden. Hierdoor
kunnen we beter en meer ervaren personeel aantrekken en beschikken we steeds over een ruime
keuze aan sollicitanten voor hulp aan huis. Dat
resulteert in een heleboel voordelen voor onze
klanten: geen of beperkte wachttijden, kwalitatieve en grondige schoonmaak. Een grote pool
van mobiele, snel inzetbare, opgeleide huishoudhulpen en dat allemaal zonder administratieve
zorgen.
Naast dit competitieve loon zijn respect voor de
huishoudelijke hulp, een correcte personeelsadministratie, flexibele uren en stipte loonbetaling
belangrijke punten waarmee wij ons onderscheiden van andere dienstenchequebedrijven.

www.poetsbureau.be
www.poetsbureau.be/shop
Vraag het aan Liesbeth:
www.poetsbureau.be/vraag-het-aan-Liesbeth
www.facebook.com/poetsbureau
www.poetsbureau.be/jobs

www.lannoo.com
Registreer nu op onze website en we houden u op de hoogte van
interessante acties en exclusieve aanbiedingen.
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Leen Depooter – quod. voor de vorm.
VISAGIE

Sarah De Rycke
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