
Forårsrengøring med probiotika 
  

 
               Klargør følgende udstyr: 

 Multi Surface 
 Freshen Up 
 Vaskemiddel 
 Floor Cleaner 
 Dish Soap 
 Bathroom Cleaner 
 Støvkost 

 

 

 Mikrofiberklude 
 Viskestykke 
 Rengøringsbørster 
 Glas- og vinduesrens* 
 Gulvskrubbe/moppe 
 WC rens 
 Støvsuger 

 

*En effektiv glas- og vinduesrens kan laves af et par dråber Dish Soap blandet op med kalkfrit vand 
(demineraliseret vand, regnvand, BTW eller vand fra kondenstørretumbler) 

 

Soveværelse 

 Udluftning, gerne gennemtræk 
 Fjern betræk og luft dyner og puder 

udenfor 
 Fjern betræk fra madras hvis muligt 
 Fjern spindelvæv i loft og hjørner med 

støvkost 
 Støvsug madras og evt. gavl. 
 Støvsug grundigt under seng 

 Støvsug resten og vask gulv 
 Spray madras, dyner og puder med 

Freshen Up 
 Vask gardiner/persienner 
 Rengør alle overflader med Multi 

Surface 
 Red sengen med nyvasket 

sengelinned 

 

Stue 

 Åben alle vinduer og luft ud 
 Vask gardiner/persienner hvis de 

trænger 
 Støvsug alle løse tæpper 
 Bank tæpper udenfor 
 Fjern alle løse puder og tæpper og 

bank dem udenfor 
 Fjern spindelvæv omkring loft med en 

støvkost 
 Støvsug sofa grundigt, hvis du har en 

stofsofa 

 Ved lædersofa kan denne rengøres 
med en klud og Multi Surface 

 Spray sofahynder af stof med Freshen 
Up og sæt dem tilbage i sofaen 

 Støvsug resten af stuen og vask gulvet 
 Tør alle overflader af med Multi 

Surface på en hård opvredet klud. 
Nogle ting skal efterpoleres med 
glasklud 

 Hæng gardiner op igen mens disse 
endnu er våde 
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   Badeværelse 

 Vask bademåtte, håndklæder og 
badeforhæng med Sensitive Wash 

 Støvsug hele rummet 
 Hæld WC rens i kummen og skrub. 

Lad det sidde mens resten af 
badeværelset rengøres 

 Spray med Bathroom Cleaner på 
bruser og armatur 

 Skru afløbsrist i brusekabinen af og 
fjern hårrester og rengør grundet med 
en børste of Floor Cleaner 

 Vask klinker/fliser ned med Floor 
Cleaner først, så alle shampoorester 
og gamle hudceller fjernes 

 Spray med Bathroom Cleaner på 
klinker/fliser og fjern kalk med en god 
børste 

 Spray med Bathroom Cleaner på 
håndvask, armatur og i afløb. Fjern 
hår i afløb 

 Tør alle overflader af med Bathroom 
Cleaner på en mikrofiberklud 

 Vask spejl med Glas- og vinduesrens* 
 Spray med Bathroom Cleaner rundt 

om toilettet og rengør grundigt 
 Skrub Wc-kummen igen og skyl ud 
 Skyl hele brusekabinen med 

håndbruser og tør efter med en klud 
og poler armatur 

 Hæng vasket forhæng op igen mens det 
endnu er vådt 

 Vask gulvet 

 

 

 

             Børneværelse 

 Åben alle vinduer og luft ud 
 Fjern betræk og luft dyner og puder 

udenfor 
 Fjern betræk fra madras hvis muligt 
 Fjern spindelvæv i loft og hjørner med 

støvkost 
 Støvsug madras og evt. gavl. 
 Støvsug grundigt under seng 
 Vask bamser eller genopfrisk dem 

med Freshen Up 

 Vask plastiklegetøj nænsomt med 
Dish Soap 

 Støvsug resten og vask gulv 
 Spray madras, dyner og puder med 

Freshen Up 
 Vask gardiner/persienner 
 Rengør alle overflader med Multi 

Surface 
 Red sengen med nyvasket 

sengelinned 
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Ovn 

 Fjern alle riste og plader i ovnen 
 Vask riste og plader med Dish Soap 
 Sæt en skål med vand og skiver af 

citron ind i ovnen i en skål i 20-30 
minutter på 100 grader 

 Når ovnen er kølet ned til 80 grader 
sprayes med Multi Surface 

 Efter ca. 3-4 min kan der rengøres 
med knofedt 

 Slut af med at rense ovnglasset først 
med Multi Surface 

 Dernæst brug Glasrens* for at opnå et 
flot resultat 

 

 

 

 Emhætte 

 Fjern filter og spray med Multi Surface 
og lad det virke mens du rengør 
resten af emhætten  

 Spray med Multi Surface på selve 
emhætten og lad det virke i 3-4 
minutter inden du starter med at 
rengøre med en grov klud 

 Hvis der er meget beskidt, kan du 
gentage processen 

 Tag filtret og skyl det under den 
varme hane. Evt. rengør med en 
svamp/klud og tør efter med et 
viskestykke 

 Monter filter igen 

 

 

            Køleskab 

 Tag alle madvarer ud af køleskabet og 
tjek holdbarheden på dine madvarer 

 Fjern alle løsdele og vask dem 
grundigt med Dish Soap i håndvasken 

 Fjern først krummer og andre større 
dele fra køleskabet 

 Spray med Multi Surface og lade det 
trække i 3-4 minutter, så de gode 
levende bakterier vågner op.  

 Tør efter med en varm opvredet klud 
og evt. tør efter med et viskestykke 

 Sæt alle løsdele ind i køleskabet igen 
 Alle madvarer sættes på plads 
 Rengør køleskabet på ydersiden 
 Vær særlig grundig omkring håndtag 
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             Opvaskemaskine 

 Tag filter ud af maskinen og fjern først 
madrester 

 Skil den ad, den består af to dele en 
grov- og en finsi og rengør dem 
enkeltvis 

 Rengør nu afløb, som du har adgang 
til med en opvaskebørste 

 Rengør spulearm (her kan der gemme 
sig meget snavs). Nogle gange skal 
snavs løsnes med en tandstikker. 
Rengør også denne med Dish Soap 

 Rengør bestikkurven 
 Rengør kanter og hjørner invendigt 

med Multi Surface cleaner 
 Rengør lågen med Multi Surface 
 Slut af med udvendig kanter og 

gummilister 
 Kør maskinen igennem når alle dele er 

tilbage på et program på min.  65 
grader, gerne med gryder eller bestik 

 

 

     Køkken 

 Lav en blanding af 1:200 med Floor 
Cleaner og varmt vand 

 Ryd op i 1 skuffe/skab ad gangen 
 Tag alt ud og rengør skuffen/skabet 

med sæbeblandingen og tør efter 
med et viskestykke inden tingene 
bliver stillet på plads igen 

 Tjek madvarer for holdbarhed inden 
de stilles på plads 

 Ryd alle overflader 
 Vrid en klud godt. Skift evt. 

klud/sæbevand undervejs ved meget 
snavs 

 Rengør de vandrette flader en ad 
gangen 

 Ved genstridigt snavs sprayes der med 
Multi Surface og lade det opløse 
snavset inden der tørres efter 

 Tør efter med et tørt viskestykke 
 Vask alle skabe og skuffer udvendigt 

med Multi Surface og en hård 
opvredet klud. Ved højglans skal der 
efterpoleres med en tør 
mikrofiberklud. 

 Ved særlig grundig omkring håndtag 
 Rengør vaskbare lamper 
 Støvsug hele gulvet 
 Vask gulvet med Floor Cleaner 

 

 

 

 


