Een schone afzuigkap in slechts 6 stappen
Benodigdheden:
●
●
●
●
●

HG afzuigkapfilter ontvetter
Citroensap
Pan met 2 liter water
2 zachte doeken
Eventueel: Method RVS reiniger

Benodigde tijd: 35 minuten.
Stappenplan voor het schoonmaken van je afzuigkap. Voor een lange
levensduur en goed onderhoud, voer je het stappenplan eens per 3 maanden
uit.
1. Verwijder de vetfilters
De filters zijn een soort roosters die zitten vastgeklikt met een plastic
schuifje. Haal de roosters onder de afzuigkap vandaan zodat je ze van alle
kanten goed schoon kunt maken.

2. Maak een sopje met HG afzuigkapfilter ontvetter
Meng 250ml HG met 5 liter warm water. Leg de roosters hier een half uur
in te weken. Je moet zorgen dat de roosters helemaal ondergedompeld
zijn, dus als je keukenwasbak niet groot genoeg is, zoek dan een groot
genoege teil of emmer.

3. Reinig het afvoerkanaal met stoom en citroensap
Zet een pan op het vuur en breng 2 liter water met een beetje citroensap
aan de kook. Zet de afzuigkap aan op maximale stand; de damp van het
water en citroen reinigen het afvoerkanaal en laten deze weer fris ruiken.
Laat het water voor ongeveer 10 minuten stomen. Zorg dat de pan niet
droogkookt.

4. Neem de afzuigkap van binnen af
Zet de afzuigkap uit en gooi het restant water met citroensap weg. Trek de
stekker voor de zekerheid uit het stopcontact. Maak een zachte doek
vochtig en neem de binnenkant af. Doe dit voorzichtig zodat je het
binnenwerk niet beschadigd en spoel de doek regelmatig uit.

5. Spoel en droog de filters af
Door het krachtige ontvettende schoonmaakmiddel hoef je niet te boenen.
Na de inwerktijd zijn de filters schoon. Spoel ze af met warm water en
droog ze vervolgens goed af. Daarna kun je ze terugplaatsen.

6. Maak de buitenkant van de afzuigkap schoon
Een RVS afzuigkap kun je het beste schoonmaken met een echte RVS
reiniger. Andere middelen geven namelijk strepen. Kunststof en andere

materialen kun je gerust met keukenontvetterspray schoonmaken.

