
 

Instructie ramen zemen 
Deze handleiding ramen zemen met het glasmop systeem is een 
handleiding om met meer gemak je ramen aan de binnenzijde 
streeploos schoon te maken. Met het glasmop systeem kun je ook 
perfect serres, glazen deuren en glaswanden zemen. De glasmop 
heeft een enorm vuilopnemend vermogen en zal na gebruik je glas 
streeploos op laten drogen.

1. Ruim indien je de ramen gaat zemen de vensterbank leeg.
2. Leg één of meerdere glasmopjes klaar afhankelijk van de 

vervuiling van je ramen.
3. Vul een sproeiflacon (plantenspuit) met schoon koud water.
4. Draai aan de verstuiver van de sprayflacon en zet hem in de 

nevelstand.
5. Pak de uitschuifbare steel en stel hem af op de juiste lengte.
6. Bevestig de microvezel glasmop met de klittenband zijde op 

het frame en druk hem goed aan.
7. Maak de glasmop nu licht vochtig door vanuit de sproeiflacon 

op de glasmop te spuiten.
8. Maak de glasmop niet te nat anders zal je glas niet streeploos 

opdrogen.
9. Plaats de steel met de daarop bevestigde glasmop op het 

midden van je raam.
10. Begin nu met het ramen zemen door rustig vanuit het midden 

naar de kanten toe te werken.
11. Zorg er voor dat je al het glas goed raakt, op deze manier kan 

de glasmop het vuil van het glas opnemen.
12. Op je ramen zie je nu allemaal kleine druppeltjes ontstaan. 

Maak je geen zorgen, deze druppeltjes zullen opdrogen 
zonder sporen na te laten.

13. Zie je dat er te veel water achter blijft dan heb je de glasmop te 
nat gemaakt.
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14. Als de glasmop te droog begint te worden geeft hij een wat 
piepend geluid, je kunt dan wat water bijsprayen.

15. Is de glasmop inmiddels vies geworden vervang deze dan 
door een schone en maak deze dan ook licht vochtig.

16. Let op: gebruik het glasmop systeem alleen voor de 
binnenzijde van je ramen. Op de buitenzijde van de ramen zit 
vaak zand. Dit zand zal samen met het glasmop systeem 
krassen op je ramen veroorzaken. Als er zand op de 
binnenzijde van je ramen zit, was je ramen dan eerst met 
water en een raamtrekker.

Wassen van de glasmopjes 
Laat na gebruik de glasmopjes drogen of was ze gelijk in de 
wasmachine. Spoel de mopjes nooit uit. Dit heeft geen zin. Het 
microvezel in de mopjes laat het vuil pas los tijdens het wassen in 
een wasmachine. Was de mopjes op minimaal 60 graden en zonder 
wasverzachter.
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