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intrekken en verwijderen
Laat het middel even inwerken met de deur dicht. Afspoelen is niet bij alle schim-
melverwijderaars nodig. Raadpleeg daarom de instructie op de verpakking. 
Afspoelen doet u bijvoorbeeld met water en spons.

voorbereiden
Schimmelverwijderaars zijn niet zo goed voor de gezondheid. Volg de gebruiksinstructie en gebruik beschermings-
middelen voor uw ogen, luchtwegen en huid. Zeker als er chloor in het middel zit, is het verstandig om oude kleding te 
dragen.

Zorg er in de keuken voor dat er geen levensmiddelen, servies, pannen of keukengerei op het aanrecht of op kastjes staan. 
In de badkamer is het vooral belangrijk dat u geen zeep of tandenborstels besproeit.

badcel of keuken besproeien
Ventileer goed tijdens het sproeien en laat de deur open. Niet alle schimmels zijn 
zichtbaar, dus spuit niet alleen de zwarte plekken in, maar besproei de hele bad-
cel of bijvoorbeeld het hele plafond in de keuken. 

schimmelverwijderaar
Schimmelplekken in badkamer en keuken verwijdert u eenvoudig met een specia-
le schimmelverwijderaar. Er zijn verschillende producten op de markt; sommige 
bevatten chloor, maar er bestaan ook milieuvriendelijker varianten.

niet douchen
Besproei de badcel pas als er een hele dag niet is gedoucht. Schimmels nemen de 
schimmelverwijderaar namelijk alleen op als ze droog zijn en dorst hebben. 
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tip
• Vermoedt u dat het ventilatierooster niet goed werkt, houdt er dan een velletje  
   papier onder. Wordt het velletje niet tegen het rooster aangezogen, schakel dan    
   een vakman in.

voorkomen door ventileren
Schimmels komen vooral voor in badkamer en keuken, omdat ze goed groeien in vochtige ruimtes. Ventileer deze ruimtes 
goed en maak het ventilatierooster regelmatig schoon. Trek stevig aan het ventilatierooster om dit uit plafond of muur te 
verwijderen. Reinig het ventilatierooster met een doekje. Verander de instellingen van het rooster niet! Als het ventilatie-
rooster door een vakman is geplaatst, is de stand van het rooster afgestemd op de doorvoersnelheid van de lucht.

De Digitale Vakman ondersteunt bij eenvoudige klussen in huis. Lees voordat u begint de handleiding door en ga veilig en goed voorbereid aan de slag.


