Regina radzi, jak dać sobie radę ze
sprzątaniem po remoncie
W domu zawsze jesteś po remoncie, w jego trakcie albo przed remontem. Jeden się
skończył, ale pewnie za jakiś czas czeka Cię kolejny. W porządkach po nim pomoże Ci
nasz poradnik.
Sprzątanie po remoncie nie jest trudne, tylko czasochłonne, dlatego warto je sobie
zaplanować i pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Jakiego sprzętu potrzebujesz?
Zanim przystąpisz do działania, uzbrój się w odpowiedni ekwipunek. Nie zaskoczy Cię
wówczas żadna nieprzewidziana sytuacja.
1. Odkurzacz. Czasem wystarczy zwykły, domowy, ale jeśli remont był
poważniejszy, możesz potrzebować przemysłowego. Na pewno gdzieś niedaleko
znajdziesz wypożyczalnię takiego sprzętu.
2. Mop z uchwytem teleskopowym: płaski do wycierania na sucho i paskowy do
pracy na mokro
3. Szczotka do zamiatania. Dobrze, jeśli ma kształt trapezu, wówczas łatwiej
posprzątasz narożniki pomieszczeń.
4. Szufelka i zmiotka
5. Worki na śmieci. Bardziej wytrzymałe na grubsze sprawy i zwykłe na drobnostki.
6. Ręcznik papierowy Regina Blitz do czyszczenia okien i luster
7. Ręcznik papierowy Regina Super Clean do zbierania kurzu
8. Rękawiczki ochronne
9. Jeśli masz dużo pyłu to przyda się maseczka
10. Środki do czyszczenia różnych rzeczy: detergenty, rozpuszczalniki, etc.
(pamiętaj, żeby zawsze były poza zasięgiem dzieci i zwierząt!)
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Bierzemy się do pracy!
Remontowi zawsze towarzyszy pył i to na niego trzeba najbardziej uważać. Aby się go
pozbyć, przewietrz dobrze pomieszczenia – spora jego część sama Cię opuści i ułatwi Ci
zadanie.
1. Na początek tylko na sucho – zbierz jak najwięcej pyłu odkurzaczem, suchym
mopem, ręcznikiem papierowym Regina. Mokry pył zamienia się w błoto, które
jest znacznie trudniej usunąć. Powtórz tę czynność kilkukrotnie, bo pył jest
złośliwy i lubi wzbić się w powietrze i osiąść na już wyczyszczonych
powierzchniach.
2. Sprzątanie zacznij od góry. Pył zazwyczaj leci w dół, więc po kolei dosięgniesz
najwytrwalszych uciekinierów.
3. Jeśli masz dużo pyłu na podłodze, warto dla niej zrobić wyjątek od zasady z góry
w dół. Chodząc po zakurzonej powierzchni wzbijasz chmurę w powietrze i masz
podwójną robotę.
4. Z podłogi najpierw pozbieraj największe śmieci. Do foliowego worka.
5. A teraz w górę. Jeśli ściany i sufit były malowane, lepiej ich nie ruszać przez
dłuższy czas. Jaki? Sprawdzisz na opakowaniu po farbie. Jeśli obeszło się bez
malowania, płaskim mopem przetrzyj sufit. Dwa razy.
6. Ręcznikiem Regina Super Clean zbierz kurz z lamp i górnych powierzchni szaf a
następnie ich ścianek i drzwi.
7. Płaskim mopem zetrzyj kurz ze ścian. Po wytarciu każdej ściany wytrzep mopa.
Oczywiście nie w tym samym pomieszczeniu, bo pył wróci, gdzie był.
8. Teraz przyjrzyj się grubszym zabrudzeniom, czyli kropkom i plackom farby,
które oczywiście najbardziej lubią trudno dostępne miejsca. Sprawdź wszystkie
zakamarki, listwy przypodłogowe, framugi drzwi, klamki, uchwyty, kontakty,
włączniki, ramy okien, etc. Jeśli w użyciu była farba wodna, jej śladów
pozbędziesz przy użyciu… wody. W przypadku innych sprawdź na opakowaniu i
dobierz odpowiedni rozpuszczalnik.
9. Meble przetrzyj środkiem do ich czyszczenia. Tu też przyda Ci się ręcznik
Regina Super Clean.
10. Została jeszcze podłoga. Po wszystkich zabiegach, które miały miejsce w
górnych partiach, może być potrzebne jeszcze jedno odkurzanie. Usuń
ewentualne ślady po farbie – tak samo jak wyżej. I na koniec przejedź całą
powierzchnię mokrym mopem paskowym.

Teraz zostało Ci już tylko przestawianie mebli, ale to już jest całkiem inna historia :)
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