
SPRING 
CLEANING 
CHECKLIST

Humdakin Viskestykker

Humdakin Kalkfjerner

Humdakin vaskemiddel + skyllemiddel

Humdakin Opvaskemiddel

Kalksten til toilelletHumdakin karklude

Humdakin Glasrens

En god børste

Støvkost og fejebakke

Humdakin Universalrengøring + Sprayflaske

PRODUKTER, DU SKAL BRUGE

Tøm alle skabe og skuffer, og brug en støvsuger 
eller fejekost til at fjerne krummer. Tør hylder 
og skuffer af med universalrengøring, inden du 
sætter tingene tilbage. 

Køkkenskabe

Brug universalrengøring til at tørre ydersiden af 
skabe og skuffer af og husk knopper og greb. (TIP: 
Husk at skifte kludene ud i løbet af rengøringen.)

Fjern alle stativer og pander, og rengør dem.  

(TIP: Brug Humdakin’s opvaskemiddel, da det fjerner 
genstridigt fedt og snavs.) 

Ovn

Dæk den tomme ovn med en blanding af 
bagepulver og vand. Lad det sidde natten over 
eller i 12 timer. Brug en fugtig klud til at fjerne 
så meget pasta som muligt. Fyld en Humdakin 
sprayflaske med universalrengøring, og spray og 
tør af for at fjerne det tilbageværende.

Glem ikke mikrobølgeovnen. Brug opvaskemid-
del og en våd opvaskeklud til at tørre den af med.  

Brug glasrens på indersiden og ydersiden af glas-
set for at få den bedste finish. 

KØKKEN
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Humdakin Toiletrens

Fjern filteret, og lad det ligge i blød i en blanding 
af vand og opvaskemiddel. Vask det af med koldt 
vand. (TIP: de fleste dele af emhætten kan kommes i 
opvaskemaskinen, hvis de er særligt fedtede) 

Emhætte

Brug universalrengøring eller glasspray til at 
tørre emhætten af, både på indersiden og 
udvendigt.

Tør overfladen af med universalrengøringsmid-
del, og hæld kogende vand ned i afløbet. 

Køkkenvask

Spray kalkfjerner på det berørte område. (Sørg 
for, at overfladen kan tåle det). Lad det sidde i 
2 minutter, og brug en svamp eller børste til at 
skrubbe forsigtigt. Skyl med vand. 

Afslut med glasspray og et tørt viskestykke for at 
opnå den perfekte finish.  

Fjern alle fødevarer fra køleskabet og fryseren. 
Sluk for køleskabet og fryseren. Læg et hånd-
klæde ved åbningen, og lad fryseren tø op. 

Køleskab/Fryser

Mens du venter, kan du tørre hylder, vægge 
og skuffer i dit køleskab af med en universal-
rengøringsblanding. (TIP: Mange dele af køleskabet kan 
komme i opvaskemaskinen, gør det for at spare tid.) 

Tør håndtaget og døren af med universal-
rengøringsmiddel, og husk at støve toppen af 
køleskabet af med en støveklud.

Normalt er små dele i disse maskiner aftagelige, 
f.eks. vaskemiddelskuffen. Brug opvaskemaski-
nen til at rengøre de aftagelige dele fra begge 
maskiner.

Vaskemaskine og tørretumbler

Kør en tom vask på over 60 grader celsius (evt. 
med citronsyre) for at skylle din vaskemaskine.

Støvsuger

Fjern opsamlet støv fra filteret i tørretumbleren 
og tør af inde og ude. 



Fjern filteret, og vask det med opvaskemiddel. 
Gør det samme med resten af de dele, der kan 
fjernes.  

Opvaskemaskine

Rengør sæbekoppen/dispenser i din opvaske-
maskine for at fjerne rester af sæbe. 

Kør en tom vask på 60+ grader.

Rengør kanterne omkring døren. 

Saml alle dine net og andre genanvendelige ind-
købsposer, og vask dem.

Andet

Behandl dine bordplader i køkkenet med det 
produkt, som materialet har brug for. Træ-, gran-
it-, sten-, stål- og stålbordplader osv. har alle 
brug for at blive vedligeholdt.  

Vask væggene i køkkenet med en fugtig  klud og 
opvaskemiddel for at fjerne madlavningsfedt.

Rengør som normalt

Huske at lufte godt ud. 

Start med at sprøjte Anti Calc-produktet på de 
steder, hvor det er nødvendigt ved vasken, brus-
eren eller badet. Lad det sidde i mindst 2 minutter. 
Følg samme procedure som nævnt i afsnittet om 
køkkenvasken.  (TIP: Spray Anti Calc på en klud og bind 
den rundt om brusehovedet, lad den sidde i mindst 2 minut-
ter, fjern den og vask den)   

Efter brug af kalkfjerner skal du vaske alle over-
flader med universalrengøringsmiddel og afslutte 
med glasspray på vask, bruser osv. for at opnå en 
smuk finish.  

Vask badeforhænget og brusemåtten ved den 
højeste temperatur, der er angivet i vaskeanvis-
ningen. Hæng badeforhænget vådt op, og lad det 
lufttørre.

Hvis der stadig er mørke pletter eller kalk på toi-
lettet efter rengøringen, kan du bruge en pimp-
sten til forsigtigt at skrubbe dem væk.  

Fliser: Hvis dine fliser enten er plettede eller har 
kalk, skal du bruge kalkfjerner, lade det sidde og 
derefter skrubbe fliserne med en svamp. 

Støv alle overflader, hylder, lamper, ventila-
tionsåbninger osv. af.

Tøm skraldespanden, og rengør den indvendigt 
med varmt vand og universalrengøring.

Hæng din dyne eller dit tæppe ud til udluftning. 
Vask lagner og betræk. 

Seng

Fjern madrassens eget betræk og vask det efter 
vaskeanvisningen. Brug det lille børstehoved på 
din støvsuger og støvsug madrassen samt under 
sengen.

Vask gardiner og persienner. Persienner kan 
rengøres med en støveklud og universal-
rengøringsmiddel.  (TIP: Lav en balje med varmt vand 
og opvaskemiddel. Læg persiennerne i karret, lad dem sid-
de og skyl dem til sidst med rent vand).

Rengør alle overflader, der tåler vand, med uni-
versalrengøringsmiddel og en fugtig klud. Støv 
lamper, rammer og toppen af garderobeskabe.

Tag alle dine trøjer og strik frem, for efter en lang 
vinter skal de vaskes. Brug Humdakin’s uldvask.

Andet

BADEVÆRELSE

STUE OG VÆRELSER
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Desinficer alt legetøj. (TIP: Meget legetøj kan tåle at 
blive vasket i opvaskemaskinen, så undersøg hvilke. Lego 
kan  fx sagtens vaskes i opvaskemaskinen). 

Legetøj 

Vask tøjdyr og andet legetøj af stof i vaskemaski-
nen, dog ikke kogevask.

Fjern alle puderne, og slå dem for at fjerne støv. 
Støvsug sofaen og puderne.  

Hvis sofaen er lavet af stof, skal du fjerne og 
vaske betrækket eller fjerne pletter ved at an-
vende pletfjerner på eventuelle pletter. Læder-
sofaer bør tørres af med en fast opvredet klud og 
om nødvendigt tørres af med læderbalsam.

Sofa

Støv og rengør hylder, reoler, bogkasser osv. 
Husk at støve og rengøre fodlisterne (i alle rum, 
ikke kun i stuen!) 

Brug universalrengøring til at rengøre alle 
dørhåndtag, lyskontakter, telefoner, opladere, 
tastaturer, fjernbetjeninger, controllere og alt 
andet, du rører ved hver dag. Dette gælder også 
for alle andre rum, ikke kun stuen!

Indvendigt

Støvsug tæpper grundigt. Hæng dem udenfor, 
og slå dem for at ryste det resterende snavs ud. 
Vask dem i vaskemaskinen, hvis muligt.

Vask alle pudebetræk og tæpper.


