
 

Instructie badkamer ontkalken met Evika sanitairset.


In deze handleiding badkamer ontkalken werken we met twee 
schoonmaakmiddelen. De Evika ontvetter en de Evika 
sanitairreiniger. Waarom twee middelen? Heel simpel gezegd: 'wil 
je een echt schone badkamer dan heb je twee 
schoonmaakmiddelen nodig’. Op de pagina badkamer 
schoonmaken kun je lezen waarom. 


Handleiding badkamer ontkalken  

Voor een succesvolle uitvoering van onderstaande werkzaamheden 
is het belangrijk het stappenplan aan te houden.


1. Gebruik niet te veel schoonmaakmiddel en geef het middel de 
tijd voor een optimale werking.

2. Haal de spullen die op de grond staan weg zodat je alle ruimte 
hebt om te kunnen werken.

3. Stofzuig de vloer van je badkamer met de bedoeling al het losse 
droge vuil te verwijderen. Controleer vooraf dat er geen nattigheid 
op de vloer ligt.

4. Doe in een emmer een bodempje koud water.

5. Sproei met koud water via de douchekop de tegels en de 
douchewand nat.

6. Doe handschoenen aan.

7. Maak de schuurspons nat in de emmer en doe er vanuit de fles 
een klein beetje Evika ontvetter op.

8. Zet de tegelwanden en de douchewand van beneden naar 
boven in! Dit om lekstrepen te voorkomen. Indien de schuurspons 
droog wordt deze weer nat maken in de emmer en er weer wat 
ontvetter op doen. Gebruik niet te veel, is niet nodig en kost alleen 
maar geld.

9. Schuur met de schuurspons de kraan, de wandtegels, de 
voegen en de douche wand en laat het 10 minuten inwerken. Zorg 
dat het niet indroogt.
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10. Schuur alles na 10 minuten nog een keer goed met de 
schuurspons.

11. Spoel alles af met de douchekop van boven naar beneden met

koud water.

12. Controleer of de aanslag uit de voegen weg is. Indien dit niet zo 
is, herhaal bovenstaande handeling dan nogmaals. Dit geldt ook 
voor de tegels en de douchewand.

13. Als er veel opgebouwde vervuiling is dan is het normaal dat je 
de handeling nog een keer moet herhalen.

14. Spoel de schuurspons goed uit zodat er geen resten van de

ontvetter achterblijven. Spoel de emmer ook goed om.

15. Vervolgens begin je nu met het weghalen van de laatste 
vervuiling, dit is de kalkaanslag.


Het ontkalken 
(Een zure sanitairreiniger mag je nooit gebruiken op kalkhoudend gesteente zoals marmer. Heb je 
kalkhoudend natuursteen in je badkamer dan mag je geen zuren gebruiken. Doe je dat wel dan zal 
je het natuursteen beschadigen. Reparatie is duur!)


16. Doe een bodempje schoon water in de emmer.

 17. Maak de schuurspons nat in de emmer en doe er vanuit de fles 
een klein beetje ontkalker, Evika sanitairreiniger op.

18. Zet de tegelwanden en de douchewand van beneden naar

boven in! Waardoor je lekstrepen kunt voorkomen. Indien de 
schuurspons droog wordt, deze weer nat maken in de emmer en er 
weer wat ontkalker op doen. Gebruik niet te veel, is niet nodig en 
het maakt echt niet beter schoon.

19. Schuur met de schuurspons de kraan, de tegels, de voegen en 
de douche wand en laat het 10 minuten inwerken. Zorg dat het niet 
indroogt.

20. Schuur alles nog een keer met de schuurspons.

21. Spoel alles af met de douchekop van boven naar beneden met

koud water.

22. Spoel de schuurspons vervolgens goed uit.
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23. Als er nog ergens kalk zit herhaal het inzetten, schuren en 
afspoelen dan nog een keer.

24. Droog met een schone microvezeldoek alles na.
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