
 

Instructie WC schoonmaken met Evika sanitairreiniger.  

1. Spoel altijd als eerste het toilet door.
2. Stofzuig de vloer omdat je het losliggend vuil moet 

verwijderen. Dit voorkomt snelle vervuiling van de voegen.
3. Doe ongeveer 4 liter lauw water in een emmer en voeg daar 

vervolgens 20ml Evika sanitairreiniger aan toe.
4. Trek huishoudhandschoenen of wegwerp handschoenen aan, 

dit ter bescherming van je huid.
5. Knijp in de fles 20 ml sanitairreiniger in de doseerkamer.
6. Schenk de dosering vervolgens uit over de wc borstel of 

rechtstreeks in de wc pot.
7. Ga nu de binnenzijde van de toiletpot zorgvuldig borstelen 

waardoor het vuil los komt.
8. Laat de toiletborstel in het toilet staan, zet hem in het water 

zodat het eventuele vuil aan de wc bostel los kan weken.
9. Dompel het aantal benodigde microvezeldoekjes in de emmer 

met water en wring de doekjes vervolgens uit tot licht vochtig.
10. Het is efficiënt het doekje in meerdere vlakken te vouwen 

omdat je dan langer door kunt werken met hetzelfde doekje.
11. Ga nu in een volgorde werken van minder vervuil naar meer 

vervuild.
12. Begin met het schoonmaken van de deurklinken, het knopje 

van het slot en maak tenslotte eventuele vlekken op de deur 
schoon.

13. Gebruik nu een nieuw vlak van de doek om verder te werken.
14. Schuur met een vochtige schuurspons de wandtegels boven 

de wastafel, de kraan en de wastafel zelf.
15. Maak nu met het microvezel doekje de wandtegels naast en 

boven de wastafel schoon.
16. maak het sifon schoon.
17. De kraan met het doekje afnemen en vervolgens de buiten en 

tenslotte de binnenkant van de wastafel.
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18. Vouw het microvezeldoekje naar een nog niet gebruikt vlak
19. Neem nu de toiletrolhouder af.
20. Neem vervolgens de wandtegels boven het waterreservoir af.
21. Vouw het doekje naar een nieuw vlak.
22. Het vuil in de wc heeft nu tijd gehad om los te weken. Borstel 

de wc nog een keer goed, ook onder de waterlijn.
23. Spoel de wc door en spoel de borstel uit en zet deze terug in 

de houder.
24. Maak de spoelknop en het water reservoir schoon en vouw je 

schoonmaakdoekje om naar een schoon vlak.
25. Maak nu de boven en onderzijde van de wc deksel schoon.
26. Vouw het schoonmaakdoekje om naar een schoon vlak.
27. Maak nu de boven en onderzijde van de toiletbril schoon, denk 

daarbij ook aan het schoonmaken van de schanieren.
28. Draai de microvezeldoek naar een nog niet gebruikt vlak.
29. Maak nu de buitenzijde van de wc pot schoon en daarna de 

bovenzijde van de wc pot die het meestal het meest vervuild 
is.

30. Gebruik weer een schoon vlakje van de doek en maak de 
handgreep van de toiletborstel en de toiletborstelhouder 
schoon.De binnenzijde van de borstelhouder kun je uitnemen 
met een stuk wc papier.

31. De wandtegels rond de wc pot zijn nu aan de beurt om schoon 
gemaakt te worden. Deze doe je als laatste zodat je niet tegen 
een vies toilet leunt om bij de tegels te kunnen komen.

32. Kijk goed rond of je alles goed heb schoongemaakt. Als laatste 
maak je nu de vloer nog schoon.

33. Gooi de emmer leeg, spoel hem om en droog hem uit.
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