
Forårsrengøring udendørs 
 

           Klargør følgende udstyr: 

 Allround Cleaner outdoor 

 Wood Cleaner 

 Freshen Up 

 Sensitive Wash 

 Tryksprøjte 

 Haveslange 

 

 

 

 Kost 

 Løvrive 

 Rengøringsbørster 

 Glas- og vinduesrens* 

 Hård skubbe med skaft 

 Mikrofiberklud 

 

*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) 

 

 Terrasse

 Start med at rive blade væk med en 

løvrive 

 Fej med gadekost for at fjerne støv og 

grus 

 Gør hele terrassen helt våd med en 

haveslange eller udnyt tiden lige efter 

regnvejr 

 Bland en spand eller tryksprøjte med 

Wood Cleaner i forholdet 1:50 

 Fordel Wood Cleaner på et mindre 

område og lad det sidde i 3-4 

minutter 

 Skrub med en stiv kost/skrubbe 

 Skyl grundigt med rigeligt med vand  

 Gentag igen på næste område indtil 

hele terrassen er rengjort 

 Når træet er vådt, vil farven ofte 

optræde meget ”varmere”. Hvis man 

ønsker at beholde den glød, så kræver 

det en oliering 

 Lad det tørre op inden havemøbler og 

krukker bliver stillet frem 

 

 Havemøbler  

 Ryk havemøbler ud på græsset hvis de 

tidligere har været olieret (Så olien 

ikke pletter terrassen) 

 Gør alle møblerne meget våde med 

haveslangen 

 Bland en spand med Wood Cleaner i 

forholdet 1:50 

 Skrub med en god hård børste i 

retning med træets årer 

 Skyl grundigt med vand 

 Hvis møblerne er meget beskidte, så 

kan det være nødvendigt at skylle og 

derefter rengøre de steder der har 

været dækket af snavs 

 Når træet er vådt, vil farven ofte 

optræde meget ”varmere”. Hvis man 

ønsker at beholde den glød, så kræver 

det en oliering

  



Forårsrengøring udendørs 
 

 

            Havehynder/tæpper 

 Tag alle hynder op/ud af 

kælder/skab/skur 

 Tag vaskbart betræk af og vask 

 

 Giv dem alle en tur med Freshen Up 

for at fjerne den hengemte lugt 

 Lad dem lufte godt igennem 

 

 

 

             Indgangsparti 

 Fjern måtter 

 Ryk krukker og hvad der ellers står 

ved indgangen væk 

 Fej først med en kost 

 Tag en spand vand og et par dråber 

med Wood Cleaner og vask belægning 

foran indgangspartiet 

 Fjern spindelvæv 

 Vask hoveddøren og dørkarme 

 Rengør måtten og hvis den er slidt er 

det måske tid til en ny? 

 Stil måtte og krukker tilbage 

 Pynt med nye forårsblomster 

 

 

 

             Grill 

 Børst grillristen ren i 20 – 30 sek. med 

en grillbørste 

 Tag grillristen af og læg den i blød i 

Dish Soap 

 Tøm aske og madrester fra grillen 

 Tør indersiden af låget med 

sammenrullet stanniol 

 Tøm drypbakken og vask den hurtigt 

med Dish Soap 

 Skrab bunden ren for madrester og 

fedt 

 Spray bunden med Allround Cleaner 

og lad det virke et par minutter. 

 Tør efter med køkkenrulle 

 Stil grillristen tilbage og smør den 

godt ind i madolie, så slipper maden 

bedre 

 Spray med Allround Cleaner på 

ydersiden af grillen og rengør først 

med en fugtig svamp eller klud og tør 

efter med et viskestykke

 


