
 

Instructie ramen lappen 
Je kunt met de ramen set superieure of de ramenset excellent alle 
soorten glas aan de binnenzijde van je huis lappen. Ook spiegels, 
glazen deuren en glas in lood laten zich prima schoonmaken met 
deze set professionele microvezeldoeken. De kleinere 
microvezeldoek is bedoeld om het glas schoon te maken en met de 
grotere microvezeldoek met wafelstructuur droog je het glas 
streeploos. Maak de kleinere microvezeldoek klamvochtig en vouw 
hem in meerdere vlakken zodat je langer door kunt werken.

1. Er vanuit gaande dat je het vensterglas gaat schoonmaken 
haal je eerst je vensterbank leeg.

2. Bevochtig de kleine microvezeldoek onder de kraan 
en wring hem uit tot klamvochtig.

3. Om langer door te kunnen werken en het doekje efficiënt te 
kunnen gebruiken is het belangrijk de doek in meerdere 
vlakken te vouwen.

4. Als je niet bij al het glas kunt komen zorg er dan voor dat je 
gebruik maakt van een stabiel trapje.

5. Lap nu als eerste het kozijn rond het glas.
6. Vouw je microvezeldoek naar een schoon vlak als hij erg vies 

wordt. Je weet dan zeker dat het hele kozijn schoon wordt.
7. Vouw de microvezeldoek weer naar een schoon vlak.
8. Ga nu de ramen lappen door het doekje rustig over het glas 

heen en weer te bewegen.
9. Het vuil op het glas zal nu in de doek opgenomen worden.
10. Als het glas erg vies is zul je de microvezeldoek meerdere 

keren naar een schoon vlak moeten vouwen.
11. Op je glas zul je druppeltjes water zien verschijnen. Laat deze 

lekker zitten want je gaat hierna het glas streeploos drogen 
met de droogdoek.
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12. Laat het glas in ieder geval niet opdrogen. Maak een raam 
volledig af inclusief drogen voordat je naar het volgende raam 
gaat om deze te lappen.

13. Heb je het hele raam gelapt ga dan nu het glas drogen met de 
grotere doek.

14. Vouw de grotere doek ook in vlakken en droog al het glas 
totdat je streeploos glas ziet.

15. Herhaal nu bovenstaande procedure bij het volgende raam.

Was de doeken na gebruik op minimaal 60 graden en gebruik 
geen wasverzachter.
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