
HUMDAKIN’S 
SPRING 
CLEANING
CHECKLIST

Du skal bruge følgende ting til din hovedrengøring:

□ Humdakin økologiske karklude 
□ Humdakin viskestykker
□ Humdakin opvaskemiddel
□ Brun sæbe
□ Sæbespåner
□ Humdakin universalrengøring + Humdakin spray flaske
□ Humdakin vaskemiddel og skyllemidde
□ Humdakin Glasrens
□ Humdakin Anti-Kalk 
□ Humdakin wood brush og/eller skuresvampe 
□ WC skurestick 
□ WC rens
□ Humdakin støvkost
□ Humdakin uld og cashmere

Køkkenskabe

 □ Tøm alle skabe og skuffer for deres indhold. Brug en fejebakke til krummer mm. (TIP: du kan med fordel 
bruge dit støvsugerhoved til at fjerne krummer mv, inden aftørring af dine køkkenskuffer). 

 □ Brug universal cleaner blandet op med vand til at tørre alle låger og skuffer af på indersiden og ydersiden. 
Husk greb (TIP: Bland en 5 liters spand med Humdakin universal cleaner og husk at skifte dine klude under-
vejs).

Emhætte

 □ Fjern filtret og læg det i blød i en blanding af vand og opvaskemiddel - skyl efter med koldt vand (TIP: De fle-
ste dele fra en emhætte kan også holde til en tur i opvaskemaskinen hvis de er særligt beskidte eller fedtede). 

 □ Brug glasrens eller stålrens til at tørre resten af emhætten af både under og ovenpå.

Køkkenvask

 □ Tør alle overflader af med universal rengøring og hæld kogende vand ned i gennem dit afløb for at rense. 
Hold altid vasken tør for at undgå kalk.

 □ Ved tilfælde af kalk: Spray vores Anti-Calc på overfladen (Tjek først, om overfladen kan tåle det). Lad det 
virke i 2 minutter og brug derefter en svamp eller træbørste til at skrubbe med. Tør af med vand.

 □ Afslut med glas rens for en flot finish.

KØKKEN 

 □ Tag alle riste og bageplader ud og gør dem rent (TIP: brug gerne vores Humdakin opvaskemiddel, da den er  
særlig effektiv overfor fedtrester).

 □ Opvarm din ovn til 100 grader og smør den ind i brun sæbe, lad det sidde og virke i ca. 30 min. Derefter 
fylder du en spand med varmt vand og rengør med vand indtil alt sæben og skidtet er væk. Det samme kan 
du gøre     med dine bageplader, hvis de er meget beskidte.

 □ Brug glasrens på indersiden og ydersiden af glasset, for at opnå den bedste finish.
 □ Glem ikke microbølgeovnen! Brug opvaskemiddel og en våd klud til denne.

Ovn

Køleskab / fryser

 □ Tag alle madvarer og hylder ud af køleskabet og fryser, inden du begynder. Sluk for strømmen på din fryser. 
Når den er tom, lægges der et håndkæde eller viskestykke ved åbningen og lad din fryser stå og afrime. 
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Opvaskemaskine

 □ Rengør din opvaskemaskine, da den kan danne baggrund for mange bakterier. Tag filteret ud og rens med 
opvaskemiddel. Gør det samme med andre dele.

 □ Tør sæbebeholderen af for at fjerne sæberester.
 □ Du kan med fordel køre en tom vask på 60 grader for at skylle opvaskemaskinen igennem. 
 □ Rengør også opvaskemaskinens lukning da der her kan gemme sig meget skidt.

Vaskemaskine og tørretumbler

 □ Vaskemaskine og tørretumbler har også brug for en let rengøring. Oftest kan begge dele skilles af og løse 
dele som sæbeskuffen kan tages ud, og du kan med fordel vaske disse i opvaskemaskinen.

 □ Kør et program uden sæbe eller indhold  på 60 eller 90 grader, for at få skyllet maskinen igennem.

Andet

 □ Smid alle dine net og genanvendelige bæreposer til vask eller tør dem af i hånden, hvis de ikke kan vaskes.
 □ Plej køkkenbordpladerne hvis de er træ, granit eller stål. Brug et produkt, som er særlig egnet til materialet.
 □ Vask væggene i køkkenet med en opvredet klud og lidt opvaskemiddel for at fjerne fedt og os fra madlavnin-

gen.

BADEVÆRELSE

 □ Gør rent som normalt. 
 □ Spray vores Anti-Calc på kalk ramte områder ved vasken eller i badet. Følg samme procedure som nævnt ved 

køkkenvasken (TIP: Spray Anti-Calc spray på en klud, og bind kluden op til og rundt om brusehovedet, og lad 
det sidde i 2 minutter før du vasker den af).

 □ Efter kalken er vasket af med en tør viskestykke, tør vask, badekar eller brusekabine af med universalrengø-
ring og følg op med glasrens for et flot finish.

 □ Vask brusebadsforhæng samt bademåtte efter vaskeanvisningen. Husk altid at hænge dit badeforhæng op i 
bruseniecen vådt.

 □ Hvis der er mørke render og kalkpletter på toiletkummen, brug en toiletsten til at skrubbe det af med.
 □ Fliser på badeværelset: Hvis disse er beskidte, så spray Anti-Calc på og tør af efter 2 minutter. Brug en lille 

og smal børste til at skrubbe fuggerne, hvis de stadige er beskidte. 

Lamper, spejl og inventar

 □ Rengør spejlet med glasrens.
 □ Støv alle overflader af, som hylder, skabe, lamper og dørkarmen.
 □ Tøm skraldespand og vask den indvendigt.

SOVEVÆRELSE

 □ Husk at udluftning er vigtig både før, under og efter din rengøring.

Seng

 □ Luft dyner og vask sengetøj.
 □ Hvis muligt, vask puder/dyner i maskine eller i hånden (Skift evt. til sommerdyne/pude).
 □ Fjern madrassens eget betræk hvis muligt og vask efter vaskeanvisninger. 
 □ Brug det lille børstehoved på støvsugeren til at støvsuge madrassen og husk at fjerne alt under sengen, hvis 

muligt, og støvsug.
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 □ Imens begynder du at tørre hylder, vægge og skuffer af med universalrengøringsmiddel. (TIP: mange dele fra 
dit køleskab kan sagtens gå i opvaskemaskinen).

 □ Vask håndtaget og døren af med en klud og universal rengøring. Husk også at tørre af ovenpå køleskabet.



STUE

 □ Vask gardiner og/eller dine persienner. Persienner først af med støvkost og derefter med universalrengø-
ringsmiddel (TIP til persienner: lav et kar med varmt vand og opvaskemiddel. Læg dem i blød og skyl efter 
med rent vand).

 □ Rengør gulvtæpperne. Først med en meget grundig støvsugning. Herefter bankes de udenfor med en kost og 
luftes ude. Hvis du har tæpper/kludetæpper i bomuld, kan de vaskes i vaskemaskinen. Brug tæpperens som 
pletfjerner, hvis de ikke kan vaskes.

Sofa

 □ Fjern alle hynder og støvsug sofaen + hynderne. Sæt herefter hynderne tilbage og bank på plads.
 □ Rens sofaen. Hvis det er en stofsofa, lyn enten betræk af og vask eller brug pletfjerner de steder det er nød-

vendigt. Lædersofa tørres grundig af med en hårdt opvredet klud og gives læderfedt.

Øvrigt

 □ Hylder, reoler osv tørres af som normalt. Brug en lang støvkost eller radiatorbørste til at støve af bag og 
indeni radiatorer. 

 □ Vask alle pudebetræk og tæpper i stuen.
 □ Støv af og brug universal rengøringsmiddel på alle lister.      
 □ Brug universalrengøringsmiddel til at vaske alle dørhåndtag, lysstik, telefoner, opladere, tastaturer, fjernbe-

tjening, kontrollere, eller hvad man ellers rører ved hver dag. Dette gælder ikke kun i stuen!

BØRNEVÆRELSE

 □ Følg samme procedure som i soveværelset.

Legetøj

 □ Tag alt plastiklegetøj og desinficer dem (TIP: meget legetøj kan tåle at komme en tur i opvaskemaskinen –  
undersøg hvilke).

 □ Vask bamser og andre stoffer i vaskemaskine.
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 □ Vask dine gardiner. Gardiner kan oftest vaskes ved 30 grader (Tjek altid vaskevejledningen). Det er altid en 
god ide at hænge gardinerne op våde og trække dem helt ud til de er tørre.

 □ Rengør alle flader som tåler vand med universalrengøring og en dampet klud. Husk at støve af ovenpå lam-
per og højskabe. 

 □ Find alle dine striktrøjer frem, de trænger til at blive vasket efter en lang vinter. Vask dem i hånden eller på 
et skånsom program i maskine og bruge Humdakins Uld og kashmere vaskemiddel.

Aftørring/vask


