PRODUCTEN
VAN WELEER
TIPS & WEETJES

an
De krachtorv
weleer, vomaak
de schoon ag.
van vanda
EEN GIDS VOL TIPS, PRODUCTINFO, INTERESSANTE WEETJES EN EEN HANDIG OVERZICHT!

Een vlek, slechte geur, kalk of ander vuil? In grootmoeder’s
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Bicarbonaat Spray
Bicarbonaat Poeder

INHOUD

Soda Spray
Sodakristallen

tijd waren de eenvoudige en zelfgemaakte schoonmaakmiddeltjes nooit veraf. Sinds 1902 is Eres pionier geweest op vlak
reiniging. Van de eerste boenwassen en metaalreinigers, over
de allereerste echte badkamerreiniger in 1980 tot recent de
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‘Sport-Comfort’. En toch, we durven soms ook eens achteruit
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te kijken. Want die krachtige middeltjes van weleer… doen het

8
•
9

ook vandaag nog steeds!
Eres brengt u daarom het gamma ‘Producten van Weleer’: een
selectie van de meest efficiënte producten uit grootmoeder’s

SchoonmaakAzijn
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Citroenzuur

ReinigingsAlcohol

tijd! De ‘Producten van Weleer’ zijn bovendien veelal van natuurlijke oorsprong.
Een ander groot voordeel? U kan ook zelf uw reiniger samen-
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stellen afhankelijk van het (onderhouds)probleem en experi-
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menteren met de verschillende producten. Om u hierbij een
handje te helpen, creëerden we dit handige boekje. Nadat u alle
tips, doseringen en het veelvoud aan toepassingen hebt ont-

PAG

16
•
17

PAG

18
•
19

dekt, worden de ‘Producten van Weleer’ onmisbaar binnen uw
dagelijkse schoonmaak… Ontdek ze snel!

Percarbonaat

Zwarte Zeep

Marseillezeep

BICARBONAAT
REINIGT • ONTVET • ONTGEURT

Bicarbonaat (of zuiveringszout, baking soda)
is een mineraal en 100% natuurlijk zout.
Het is een ideale reiniger voor het
dagdagelijks en natuurlijk onderhoud van
zowat alles in en rond uw huis:
het reinigt, ontvet en ontgeurt! U kan kiezen
tussen de handige gebruiksklare spray,
of 100% geconcentreerde poedervorm
waarmee u zelf doseert.

REGELMATIG ONDERHOUD VAN BAD/DOUCHE/LAVABO (EN GROTERE OPPERVLAKKEN)
1. Verstuif Eres BICARBONAAT over de te reinigen oppervlakken.
2. Laat even inwerken.
3. Veeg de oppervlakken schoon met een vochtige spons en laat drogen.

Ook het douchegordijn kan prima word
en schoongemaakt
met de Eres BICARBONAAT spray. Vers
tuif na het gebruik
van de douche over het douchegordijn
. Veeg schoon met
een spons en laat drogen. Hierdoor
krijgen kalkaanslag
en schimmels weinig kans zich te hech
ten.

ONDERHOUD VAN KRAANWERK EN GOOTSTEEN

1. Strooi een hoeveelheid Eres BICARBONAAT
rechtstreeks op het oppervlak en bevochtig.
2. Activeer door lichtjes in te wrijven met een
vochtige spons en laat even inwerken.
3. Veeg schoon en laat drogen.

Om de voegen regelmatig te reinigen
er
gebruikt u Eres BICARBONAAT poed
(besproei met Eres SCHOONMAAK-AZIJN
ivoor een nog beter resultaat) in comb
tel
bors
fijne
kte
natie met een natgemaa
en te bleken
(bv. een tandenborstel). Om de voeg
.
NAAT
ARBO
gebruikt u Eres PERC

TIP
KEUKEN
REGELMATIG ONDERHOUD VAN DE OVEN EN KOOKPLAAT
1. Strooi het bicarbonaat poeder rechtstreeks op de
oppervlakken en bevochtig (gebruik SchoonmaakAzijn voor een nog beter resultaat) of meng
2 eetlepels per 1 l water.
2. De oppervlakken goed schrobben met een licht
schurend sponsje.
3. Laat even inwerken indien nodig en spoel met
proper water.

TIP

Last van vieze geurtjes in de
koelkast? Zet een kopje gevuld
met Eres BICARBONAAT poeder
in de koelkast. Ververs het
kopje elke week.

POTTEN, PANNEN, BAKVORMEN SCHOONMAKEN
1. Voeg bij het (warme) afwaswater een
half kopje Eres BICARBONAAT toe.
2. Laat uw potten, pannen en/of
bakvormen eventjes ‘weken’.
3. Was ze daarna af zoals gebruikelijk.

TIP

Gebruik de spray voor moeilijk
bereikbare hoeken in de oven.
Voor hardnekkig aangebrande
resten gebruikt u
Eres SODAKRISTALLEN.

KOELKAST SCHOONMAKEN EN ONTGEUREN
1. Verstuif Eres BICARBONAAT op de
wanden van de frigo.
2. Laat even inwerken.
3. Veeg schoon met een vochtige spons.
Spray of strooi onmiddellijk
een dosis Eres BICARBONAAT
in de pot, pan of
bakvorm na het bakken.
Hierdoor voorkomt u dat
etensresten zich vastzetten.

TIP
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BADKAMER

DIVERSE

TIP

TIP

Last van hardnekkige kalkaanslag
op uw kraanwerk? Gebruik een
krachtige ontkalker zoals Eres
CITROENZUUR. Citroenzuur zorgt
bovendien voor dat uw kraanwerk

er
stralend glanst!

MUURTEGELS EN VOEGEN REINIGEN

1. Verstuif Eres BICARBONAAT over de tegels
of muur.
2. Laat even inwerken.
3. Veeg schoon met een spons en laat drogen.

KATTENBAK/VUILBAK REINIGEN EN ONTGEUREN

1. Verstuif Eres BICARBONAAT in de kattenbak of vuilbak.
2. Laat even inwerken om de geurtjes te absorberen.
3. Veeg schoon met een vochtige spons.

TIP: Strooi een hoeveelheid Eres BICA
RBONAAT poeder op de bodem of men
g een kopje met
de kattenbakvulling. Hierdoor word
en de onaangename geurtjes bij de
bron geabsorbeerd.

OPFRISSEN VAN STOFFEN ZETEL, TAPIJT, MATRAS, GORDIJN, …
Bicarbonaat verfrist textiel, doet de kleuren herleven en neemt
geurtjes weg. Verstuif regelmatig Eres BICARBONAAT lichtjes
(niet te nat maken) over de zetel, tapijt, matras, gordijn, …
U kan op vaste tijdstippen ook een grondig onderhoud
doen van het textiel:
1. Vul een halve emmer met warm water en voeg een kopje
Eres BICARBONAAT toe.
2. Dompel een spons in het mengsel, wring half uit en veeg
het textiel schoon (behandel het volledige oppervlak om
kringen te voorkomen).
3. Herhaal enkele keren indien nodig en laat drogen.
OPGELET: steeds vooraf testen op een onzichtbare plaats.

Heeft u last van
hardnekkige geurtjes in uw
stoffen zetels, kussens, gordijnen, …
zoals bv. een sterke nicotinegeur? Doe
in
een hoeveelheid Eres BICARBONAAT
.
een zeefje en bestrooi het oppervlak
Laat 1 uurtje inwerken. Stofzuig
daarna tot alles weg is.

TIP
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SODA••SODAKRISTALLEN
SODAKRISTALLEN
SODA
KRACHTREINIGING • ONTVET • ONTVLEKT
Waar Bicarbonaat vooral wordt gebruikt
als dagdagelijkse reiniger, wordt Soda
eerder gebruikt als krachtreiniger voor het
‘grondigere’ schoonmaakwerk.
Eres SODA spray is bovendien versterkt met
natuurlijke ossengal voor een nog betere
ontvettende en ontvlekkende werking.
Ideaal dus als krachtreiniger, ontvetter
en ontvlekker.

BADKAMER

WC REINIGEN EN ONTKALKEN

1. Verstuif Eres SODA spray op de wanden van het
toilet (strooi eventueel nog een kleine dosis 		
Eres SODAKRISTALLEN over de besproeide 		
wanden voor een nog beter ‘schrobeffect’).
2. Laat een tijdje inwerken.
3. Wanden goed schrobben met de toiletborstel.
4. Het toilet spoelen.

MUUR, TEGELS, VLOEREN REINIGEN

1. Meng 2 eetlepels Eres SODAKRISTALLEN
per 1 l warm water.
2. Dweil de vloer of reinig de muur/tegels met
een vochtige spons.
3. Spoelen met proper water en opdrogen.

a
Eres SODAKRISTALLEN zijn ook prim
r.
terke
tvers
rach
wask
als
uiken
te gebr
Voeg een kopje Eres SODAKRISTALLEN
rechtstreeks toe aan de trommel van
na
de wasmachine. Was het wasgoed daar
.
op het gebruikelijke wasprogramma
Door het gebruik van Soda tijdens uw
ook
wasbeurten, blijft uw wasmachine zelf
er.
prop

DIVERSE

TIP

TEXTIEL ONTVLEKKEN

KEUKEN

TIP

GRONDIGE REINIGING VAN DE OVEN

1. Verwarm de oven tot 50°C.
2. Strooi rechtstreeks op de oppervlakken en
bevochtig, of meng 1-2 delen Soda per 1 deel water
(of Schoonmaak-Azijn) om verticale oppervlakken
in te wrijven.
3. Laat minstens 30 min. inwerken.
4. Schrob de oven met een licht schurend sponsje.
5. Spoelen met proper water.

l?
Is uw oven hardnekkig vui
250°C.
op
raf
voo
n
ove
de
Verwarm
voeg
er,
wat
t
me
l
Vul een ovenschaa
ALLEN
IST
AKR
SOD
s
Ere
je
kop
er een
n. Laat 30 min.
aan toe en zet dit in de ove
oelen tot 50°C en
staan bij 250°C. Laat afk
en stappen om
rev
sch
om
volg de eerder
verder te reinigen.

BBQ REINIGEN EN ONTVETTEN

WEETJE: Ossengal is een natuurlijk
product dat enzymes bevat, dit
zijn micro-organismen die o.a.
vetten en koolhydraten afbreken.

ONTSTOPPEN VAN DE AFVOER

1. Meng 10 eetlepels Eres SODAKRISTALLEN
met 1 l heet water (90°C).
2. Giet het mengsel rechtstreeks in de afvoer.
3. Laat minstens 30 min. inwerken.
4. Spoelen met proper water.

1. Neem vooraf het losliggende vuil weg met een vochtige
spons.
2. Strooi een dosis Eres SODAKRISTALLEN op de vochtige spons
of spray rechtstreeks op het oppervlak met de handige Eres
SODA spray (ideaal om snel vetresten te verwijderen).
3. Schrob de grill/wanden.
4. Laat 30 min. inwerken indien nodig.
5. Spoelen met water.

TIP

Voor een nog beter
resultaat giet u na
het mengsel Soda
/water een kopje
Eres
SCHOONMAAK-AZIJN
in de afvoer. De rea
ctie
tussen beide zorgt
ervoor dat verstop
ping
nog sneller wordt
opgelost.

1. Maak een papje van 1 deel Eres SODAKRISTALLEN
per 1 deel water of spuit de vlek in met
Eres SODA Spray.
2. Wrijf de vlek grondig in en laat een tijdje inwerken
(maar niet laten indrogen).
3. Spoelen of meewassen op het gebruikelijke
wasprogramma.

TEXTIEL VOORWASBEHANDELING

1. Vul een emmer met 4-5 l koud tot lauw water
(tot max. 30°C voor wol) en voeg een kopje Eres SODAKRISTALLEN toe.
2. Zet het wasgoed gedurende een nacht in de week.
3. Was het wasgoed op het gebruikelijke wasprogramma.

Uw wasgoed een snelle
voorwasbehandeling
geven, doet u door deze
te behandelen met
de Eres SODA spray. Han
g het wasgoed op
een kapstok en verstuif
een goede dosis Eres
SODA over het wasgoed.
Laat een half uurtje
inwerken (zonder dat het
wasgoed droogt) voorale
er
mee te wassen op het geb
ruikelijke wasprogramm
a.

TIP

TUINMEUBELEN REINIGEN

1. Verstuif Eres SODA op de te reinigen oppervlakken
(of meng 2 eetlepels Eres SODAKRISTALLEN per liter warm water).
2. Laat even inwerken.
3. Schoonvegen met een spons en warm water.
4. Spoelen met proper water.
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SCHOONMAAK-AZIJN
14° • ONTKALKT • ONTVET • REINIGT

Azijn is een levensmiddel dat op natuurlijke wijze
ontstaat uit gegiste producten (zoals bv. verzuurde
wijn). Van nature is azijn transparant en heeft
het een typische sterke geur. Bij SchoonmaakAzijn wordt de natuurlijke gisting nagebootst
waardoor het geconcentreerder en dus sterker
kan worden gemaakt. Schoonmaak-Azijn wordt
vooral gebruikt om te ontkalken, maar ook om
te ontvetten en voor de dagdagelijkse reiniging.
(Opgelet: gebruik Schoonmaak-Azijn nooit op
natuursteen of andere zuurgevoelige materialen!)

VLEKKEN VERWIJDEREN UIT WASGOED, TAPIJT, STOFFEN MEUBELEN, …

1. Verstuif op de vlek en laat een tijdje inwerken.
2. De vlek spoelen of wasgoed meewassen op het gebruikelijk wasprogramma.

Wist u dat azijn ook een prima geur
verwijderaar is? Niet enkel
tijdens het reinigen worden geurtjes
weggenomen. Ook preventief
kan azijn worden ingezet tegen geur
en, door eenvoudigweg een
kopje te vullen met Schoonmaak-Azijn
en dit naast de bron van
(slechte) geuren te plaatsen, bv. het
fornuis.

KEUKEN
LOSWEKEN VAN VOEDSELRESTEN

TIP

BADKAMER
REINIGEN EN GLANZEND MAKEN VAN KRAANWERK, GOOTSTEEN, …

1. Neem een spons en maak deze licht vochtig met warm
water.
2. Verstuif een dosis Eres SCHOONMAAK-AZIJN over het
oppervlak of rechtstreeks op de spons.
3. Wrijf over het kraanwerk met de spons tot alles
terug glanzend wordt.
4. Spoelen met proper water.

spray
Bij lichte kalkvorming:
IJN
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(u kan ook
voorwerp
het
d
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kalkvorming
UR.
kalk: zie Eres CITROENZU

KALKAANSLAG VERWIJDEREN IN DE BADKAMER

TEXTIEL

1.
2.
3.
4.

Spray over de te reinigen oppervlakken.
Laat even inwerken.
Wrijf schoon met een vochtige spons.
Spoelen met proper water.

ALS WASVERZACHTER IN DE WASMACHINE

1. Voeg 80-125 ml Eres SCHOONMAAK-AZIJN
toe in het wasverzachterbakje.
2. Voeg het gewenste wasmiddel toe in het
wasmiddelbakje.
3. Laat draaien op het gebruikelijk wasprogramma.

WEETJE:
Wist u dat azijn heel wa
t voordelen kent
voor textiel? Het houdt
zwart wasgoed
mooi en kleuren levend
ig, maakt kleding
extra zacht en verwijder
t slechte geurtjes!

1. Spray na het koken Eres SCHOONMAAK-AZIJN
op de bodem van de potten of pannen.
2. Laat even inwerken alvorens deze af te
wassen (of mee te wassen in de vaatwas).

TIP

skracht,
Voor nog meer wa
Eres
ut
he
sc
n
doet u ee
JN in het
ZI
-A
AK
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SCHO
bakje
t
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afwaswater of
del van
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voor glans
uw vaatwas.

DIVERSE
WASSEN VAN RAMEN EN SPIEGELS
1.
2.
3.
4.

Verstuif Eres SCHOONMAAK-AZIJN over het raam of de spiegel.
Het raam of de spiegel afwassen met een vochtige spons.
Verwijder het overtollige water met een aftrekker.
Goed opdrogen met een droge en propere doek om strepen te voorkomen.

OPGELET: Vermijd elk contact met oppervlaken/vensterbanken in natuursteen
om onherstelbare vlekken te voorkomen! Vermijd ook het contact met rubberen/
siliconen dichtingen van uw ramen om deze niet aan te tasten.
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REINIGINGS-ALCOHOL
REINIGT KRACHTIG • STREEPLOOS • HYGIENE

Alcohol wordt bij het schoonmaken vooral
gebruikt omwille van zijn vetoplossende
en (hygiënisch) reinigende werking. Het is
een ware krachtreiniger geschikt voor alle
harde & gladde oppervlakken binnen- en
buitenshuis. Vooral ook in de keuken zijn er
heel veel toepassingen. Bovendien reinigt Eres
REINIGINGS-ALCOHOL geheel streeploos.

RAMEN, SPIEGELS
EN AUTORUITEN REINIGEN
1.
2.
3.
4.

Verstuif Eres REINIGINGS-ALCOHOL op het raam of de spiegel.
Het oppervlak schoonvegen met een licht vochtige spons.
Gebruik een aftrekker om het overtollige water te verwijderen.
Goed opdrogen met een droge en propere doek.

insectenresten
Heeft u last van moeilijk verwijderbare
swerk? Verstuif
op uw autoruiten, koplampen of koet
ken en laat even
vlek
Eres REINIGINGS-ALCOHOL over de
daarna weg met
Veeg
.
icht)
zonl
inwerken (vermijd hierbij direct
y.
pant
oude
een
of
doek
e
keukenpapier, een drog

TIP

KEUKEN
KOELKAST EN DIEPVRIES ONTDOOIEN EN REINIGEN

1. Zorg ervoor dat de koelkast of diepvries volledig leeg
is (in geval van een diepvries het meeste ijs laten
ontdooien).
2. Verstuif Eres REINIGINGS-ALCOHOL op de binnenwanden.
3. Laat eventjes inwerken (of langer indien het resterende
ijs nog moet ontdooien).
4. Veeg schoon met een vochtige spons en proper water.

DIVERSE

LAMELLEN STREEPLOOS REINIGEN EN STOFVRIJ MAKEN

1. Verstuif een kleine hoeveelheid Eres REINIGINGSALCOHOL op een droge en propere microvezeldoek
(of gebruik een washandje).
2. Ga tussen de lamellen door met het doek tot deze
proper en stofvrij zijn.

OPGELET: niet rechtstreeks op de lamellen spuiten.
Vooraf testen op een onzichtbaar gedeelte.

LIJMRESTEN, STICKERS, INKTVLEKKEN, … VERWIJDEREN

1. Vooraf het meeste van de sticker, lijmresten, inktvlekken, …
verwijderen (eventueel met behulp van een spatel).
2. Spray Eres REINIGINGS-ALCOHOL over de overgebleven resten.
3. Laat even inwerken.
4. Wrijf schoon tot alle residuen zijn verdwenen.

ONTDOOIEN VAN IJS OP RUITEN, DE WAGEN EN ANDERE OPPERVLAKKEN
1. Vooraf het (deels) loszittende ijs wegnemen,
eventueel met een ijskrabber.
2. Spray op de bevroren oppervlakken.
3. Laat inwerken tot alle ijs is ontdooid.
4. Veeg schoon met de ruitenwissers (spray eerst
overvloedig op de ruitenwissers zodat deze
zeker niet meer bevroren zijn) of met een
propere doek.

CITROENZUUR

12
•
13

ONTKALKT • DOET GLANZEN • VERWIJDERT ROEST

Citroenzuur is een organisch zuur dat onder
natuurlijke vorm voorkomt bij citrusvruchten
zoals citroenen, limoenen, appelsienen, enz.
Het heeft een heldere witte kleur en dezelfde
structuur als kristalsuiker. Citroenzuur wordt
gebruikt als zachte maar efficiënte ontkalker,
om oppervlakken te doen glanzen en om roest
te verwijderen.

VAATWASSER REINIGEN

Na verloop van tijd is het mogelijk dat uw vaat minder proper uit de vaatwasser komt dan
voorheen. In dat geval is het tijd om de vaatwasser zelf eens onder handen te nemen!
1. Meng 2 eetlepels Eres CITROENZUUR per 1 l warm water.
2. Dompel de spons in het mengsel en reinig de binnenzijde van de vaatwas met de half
uitgewrongen spons.
3. Bij de eerstvolgende wasbeurt: open de vaatwasser na 15 min. draaien, strooi een dosis
Eres CITROENZUUR op de bodem, doe de vaatwas terug dicht en laat het programma verder
draaien tot het einde.

DOUCHEKOP OF KOP VAN DE WATERKRAAN ONTKALKEN

BADKAMER

ROEST
ROUILLE

KEUKEN
TOESTELLEN ONTKALKEN

TIP

Om uw toestel
kalkvrij te
houden en dus
schade te vermijden
ontkalkt u het best
uw toestel om de
3 weken.

TIP

1. Meng 2 eetlepels Eres CITROENZUUR per 500 ml water.
2. Klassieke koffiezet: giet het mengsel in het reservoir van uw toestel.
Espressomachine: gebruik de oplossing volgens de procedure in de
gebruiksaanwijzing van het toestel. Waterkoker: vul het reservoir van
uw toestel, laat een uur inwerken en ga naar stap 6.
3. Zet het toestel aan en laat de helft van het mengsel doorlopen.
4. Zet het toestel uit en laat 10 minuten inwerken.
5. Het toestel terug aanzetten en de andere
POTTEN EN PANNEN SCHOONMAKEN
helft laten doorlopen.
1. Strooi rijkelijk op de te reinigen
6. Spoel het toestel door het reservoir/de
oppervlakken en bevochtig met
waterkoker volledig te vullen en door te
water of Eres REINIGINGS-ALCOHOL.
laten lopen/uit te gieten. Herhaal 2 maal.
2. Laat even inwerken.
3. Veeg schoon met een (licht schurend) sponsje.
4. Spoelen.

GLAZEN/KRISTAL AFWASSEN EN DOEN GLANZEN

1. Meng 2-3 eetlepels Eres CITROENZUUR per 1 l warm water
in de gootsteen of een bassin.
2. Laat de glazen of het kristal een tijdje in de oplossing weken.
3. Was de glazen met een spons of doek.
4. Spoelen en goed opdrogen.

1. Vul een bakje met 2-3 eetlepels Eres CITROENZUUR
per 500 ml warm water.
2. Ontkoppel de douchekop of kop van de waterkraan en leg
deze in het bakje.
3. Laat minstens 2 u inwerken.
ROEST
4. Spoelen en opdrogen.
ROUILLE
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diepvrieszakje en vul dez
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DIVERSE
ROEST
VERWIJDEREN
T
ROES

1. Vul een bakje met een mengsel van 2-3
eetlepels Eres CITROENZUUR per 500 ml
warm water (het voorwerp dient volledig
ondergedompeld te kunnen worden).
2. Leg het geoxideerde voorwerp in het bakje en
laat minstens een nacht inwerken.
3. Spoel en droog het voorwerp af.

ROEST
ROUILLE

TIP

ROUILLE

Heeft u een roest onderd
eel dat moeilijk los te
koppelen is? Ga dan op
dezelfde manier te werk
als bij de douchekop. Ne
em een diepvrieszakje me
t
de oplossing en bind dez
e
rond het voorwerp, een
nachtje laten inwerken,
spoelen, opdrogen en kla
ar!

PERCARBONAAT
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ONTVLEKT • WASKRACHTVERSTERKER • ONTGEURT

Natrium Percarbonaat of simpelweg
Percarbonaat, is een verbinding van Soda
en Waterstofperoxide. Percarbonaat wordt
gebruikt voor verschillende toepassingen
binnen- en buitenshuis, maar de
belangrijkste toepassing is het onderhoud
van textiel. Percarbonaat ontvlekt, dient als
waskrachtversterker, bleekt en ontgeurt.
Opgelet: enkel te gebruiken op wit of
kleurvast textiel.

TAPIJT EN ANDERE STOFFEN ONTVLEKKEN EN/OF ONTGEUREN

1. Strooi rechtstreeks op de vlek (en bevochtig lichtjes) of meng 1 deel
Eres PERCARBONAAT per 1 l water.
2. Wrijf goed in en laat even inwerken.
3. Stofzuig het tapijt of wrijf de vlek weg met een vochtige spons.
4. Herhaal indien nodig.

TIP

Heeft u een (verse) vetvlek op uw
tapijt of textiel? Gebruik dan de Eres
vlek en laat
SODA spray. Spray rechtstreeks op de
len met
spoe
en
en
nem
weg
Vlek
.
even inwerken
s.
spon
tige
voch
een
van
lp
behu

DIVERSE

TEXTIEL

VOEGEN REINIGEN EN BLEKEN

TEXTIEL ONTVLEKKEN

1.
2.
3.
4.

Meng 1 eetlepel Eres PERCARBONAAT per 1 l water.
Breng rechtstreeks aan op de vlek.
Laat even inwerken (niet laten indrogen).
VOORWASBEHANDELING / TEXTIEL BLEKEN
Spoel het textiel of was het mee op het
1. Meng 1 eetlepel per 1 l warm water in
gebruikelijke wasprogramma.
een bak of emmer.
2. Dompel het textiel onder in de oplossing
en laat 2-3 uur weken.
3. Spoel of was daarna het textiel op het
gebruikelijke wasprogramma.

WASKRACHTVERSTERKER

1. Voeg rechtstreeks 1-2 eetlepels
Eres PERCARBONAAT toe in de
wastrommel.
2. Was het textiel op het
gebruikelijke wasprogramma.

TUIN

1. Maak een papje van 1 deel Eres PERCARBONAAT
per 1 deel water.
2. Gebruik een smalle borstel (of bv. een
tandenborstel) en schuur met het mengsel
de voegen. Laat 10 minuten inwerken.
3. Spoelen en laten drogen.

HOUTEN TUINMEUBELEN ONTGRIJZEN

Tuinmeubelen kunnen na verloop van tijd grijs uitslaan.
Om vuil en aanslag te verwijderen en ook om nieuwe aanslag te voorkomen, is
percarbonaat de ideale oplossing!
1. Meng 1 eetlepel Eres PERCARBONAAT
per 1 l warm water.
2. Behandel het hout met een (harde)
doordrenkte spons of borstel.
3. Laat even inwerken.
4. Spoelen met proper water.

ZWARTE ZEEP
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Dankzij het rijke gehalte aan natuurlijke oliën
die zwarte zeep bevat, kent ze naast haar
reinigende werking ook een sterk voedende
werking. Zwarte Zeep is dus heel veelzijdig in
gebruik: u kan ze gebruiken in de badkamer,
keuken en andere ruimtes binnenshuis.
Ook buitenshuis zijn er heel wat oppervlakken
en voorwerpen waar zwarte zeep goed van pas
komt. Zwarte Zeep is ideaal te gebruiken voor
dagdagelijks reinigen, ontvetten, ontvlekken
en beschermen!
LEDER
CUIR

KEUKEN

DIVERSE
VOERTUIGEN EN MATERIAAL REINIGEN

1. Meng 1 eetlepel Eres ZWARTE ZEEP
per 1 l lauw water in een emmer.
2. Dompel de spons in de oplossing en
was het voertuig/materiaal af.
3. Spoelen en goed opdrogen.

TIP

scheut Eres
Voeg voor extra glans een
Hierdoor
.
REINIGINGS-ALCOHOL toe
n en
epe
str
er
krijgt u enerzijds mind
loos
eep
str
en
ller
sne
zal het oppervlak
drogen.

LEDEREN MEUBELS, ZETELS, ZADELS, … REINIGEN EN BESCHERMEN

VLOEREN EN TEGELS REINIGEN

1. Meng 3 eetlepels Eres ZWARTE ZEEP in 5 l lauw water
2. Dompel een dweil of spons in de oplossing en wring half uit.
3. Dweil of veeg het oppervlak schoon en laat drogen.

n
resultaat voegt u ee
Voor een nog beter
t
Di
e.
to
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1. Meng 1 eetlepel per 1 l (lauw) water.
2. Dompel de spons in de oplossing, wring half uit en veeg het leder schoon.
3. Overtollig zeepsop wegnemen met een vochtige doek en laat drogen.

TIP

TEXTIEL
VLEKKEN VERWIJDEREN UIT TEXTIEL

TIP
FORNUIS, AFZUIGKAP, TAFELS, …
REINIGEN EN ONTVETTEN

1. Meng 1 eetlepel Eres ZWARTE ZEEP per 1 l warm water.
2. Dompel een spons in de oplossing, en maak schoon met
de half uitgewrongen spons.
3. Spoelen en opdrogen met een propere doek.

Voor hardnek
kig vervuild
textiel of moe
ilijke vlekke
n
gebruikt u Er
es PERCARB
ONAAT
(opgelet: en
kel te gebru
iken
voor wit of k
leurvast text
iel).

1. Breng rechtstreeks onverdund aan op de vlek
en wrijf goed in.
2. Laat een tijdje inwerken, maar niet laten indrogen.
3. Vlek spoelen en herhalen indien nodig of meewassen op het gebruikelijke wasprogramma.
WEETJE: Zwarte Zeep kan ook worden
gebruikt om bladluizen tegen te gaan
.
Doe een scheut Eres ZWARTE ZEEP in
een spray met lauw water, schud even
en vernevel over de plant.

MARSEILLEZEEP
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De eerste Marseillezeep werd voor het
eerst geproduceerd rond het jaar 1370 in
de regio Marseille. Historisch gezien bevat
Marseillezeep minstens 72% plantaardige
olie. Het is dus een traditionele harde
zeep die veelzijdig wordt gebruikt voor de
schoonmaak binnen- en buitenshuis.
De voornaamste werking? Reinigen,
ontvetten, ontvlekken en beschermen.

LEDER
CUIR

TEXTIEL

TEXTIEL ONTVLEKKEN

1. Snijd een stukje Eres MARSEILLEZEEP af.
2. Bevochtig de vlek met warm water en maak ook het
stukje zeep even nat.
3. Wrijf de vlek goed in.
4. Laat even inwerken (maar niet laten indrogen) en was
het textiel op het gebruikelijke wasprogramma.

MAAK UW EIGEN VLOEIBAAR WASMIDDEL

1. Rasp (met bv. een kaasschaaf ) 60 gr Eres MARSEILLEZEEP
af en meng dit met ± 1 l warm water in een afsluitbare fles.
2. Voeg 40 gr Eres SODAKRISTALLEN toe.
3. Roer het geheel.
4. Gebruik 100 ml per wasbeurt.

KEUKEN ROEST

ROUILLE

POTTEN, PANNEN, BESTEK, … AFWASSEN

1. Rasp en meng ± 50 gr Eres MARSEILLEZEEP
per 500 ml heet water in de gootsteen.
2. Voeg voor een nog beter resultaat een eetlepel
Eres BICARBONAAT toe aan het afwaswater.
3. Afwassen en spoelen met proper water.

DIVERSE

LEDEREN MEUBELS, ZETELS, ZADELS, … REINIGEN EN BESCHERMEN

1. Rasp en meng ± 50 gr Eres MARSEILLEZEEP per 1 l (warm)
water in een emmer.
2. Dompel een spons in het mengsel, wring half uit en veeg
hiermee schoon.
3. Eventueel overtollig vocht wegnemen met de spons en
laten drogen.

Net zoals bij Eres ZWARTE
ZEEP,
voegt u voor een nog bet
er resultaat
een scheut Eres REINIGIN
GS-ALCOHOL
toe. Dit zorgt ervoor dat
vlekken
gemakkelijker oplossen
en het oppervlak
sneller droogt.

TIP

VOERTUIGEN EN MATERIAAL REINIGEN

1. Rasp en meng ± 50 gr Eres MARSEILLEZEEP
per 5 l warm water in een emmer.
2. Dompel een spons in het mengsel,
wring half uit en veeg hiermee schoon.
3. Spoelen met proper water en opdrogen.

VLOEREN EN TEGELS REINIGEN

1. Rasp en meng ± 50 gr Eres MARSEILLEZEEP
per 5 l (warm) water in een emmer.
2. Dompel een dweil of spons in het mengsel,
wring half uit en dweil/veeg hiermee
schoon.
3. Eventueel overtollig vocht wegnemen met
de dweil of spons en laten drogen.

OVERZICHT

8-9

Bicarbonaat

4-5

Bicarbonaat

4-5

✔

✔ ✔

ReinigingsAlcohol

10-11

Spray

750 ml

Soda

6-7

Spray

750 ml

Sodakristallen

6-7

Poeder

950 gr

Zwarte Zeep

16-17

Marseillezeep

18-19

Percarbonaat

14-15

Citroenzuur

12-13

Vloeibare
zeep

750 ml

Poeder

900 gr

Poeder

800 gr

Harde
zeep

400 gr

✔

TOEPASSING

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ontdooien

950 gr

Roest
verwijderen

Poeder

Doen glanzen

✔ ✔

✔

Ontkalken

✔

Beschermen
en voeden

750 ml

Waskracht
versterken

Spray

Ontvlekken

✔ ✔

Bleken

✔

Hygiënisch
reinigen

750 ml

Streeploos
reinigen

Spray

PAG.
SchoonmaakAzijn

Ontgeuren

INHOUD

Krachtig
reinigen

TYPE
PRODUCT

Dagelijks
reinigen

NAAM

Ontvetten

WERKING • TOEPASSINGEN

LEDER
CUIR

LEDER
CUIR

✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔

ROEST
ROUILLE

NOTITIES

EIGEN TIPS EN TOEPASSINGEN
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