Werkinstructie schoonmaken sanitair
In dit document staan adviezen over de werkwijze voor de dagelijkse en wekelijkse
schoonmaak van sanitaire voorzieningen. De dagelijkse schoonmaak is de instructie voor
zes dagen in de week en de wekelijkse schoonmaak voor de zevende dag van de week.
Dagelijkse schoonmaak sanitaire voorzieningen
1. Spoel de toiletten door, bij voorkeur met gesloten deksel.
2. Giet schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld een wc-reiniger) in de toiletpot.
3. Borstel de binnenzijde van de toiletpot.
4. Laat de oplossing enige tijd inwerken.
5. Leeg ondertussen de afvalbakken en vervang de afvalzak.
6. Maak de spiegels schoon.
7. Maak de wastafels aan de binnen-, buiten- en onderkant schoon; gebruik eventueel een
schuurspons voor het verwijderen van hardnekkig vuil.
8. Maak de wastafelkraan schoon.
9. Maak de douchekraan, -kop en -wand schoon.
10. Controleer de overige wanden op zichtbare vlekken en verwijder deze.
11. Maak lichtknoppen, deurklinken en andere dingen die veel met de handen worden
aangeraakt schoon.
12. Verwijder vuil uit de afvoerputjes.
13. Borstel nog een keer grondig de binnenzijde van de toiletpot.
14. Spoel het toilet door, bij voorkeur met gesloten deksel, en spoel gelijktijdig de toiletborstel
uit.
15. Maak de doorspoelinstallatie, de buitenkant van de toiletpot en de toiletbril schoon.
16. Dweil de douche- en overige vloeren.
17. Dweil de toiletvloer.
Wekelijkse schoonmaak sanitaire voorzieningen
1. Spoel de toiletten door, bij voorkeur met gesloten deksel.
2. Breng een periodieke ontkalker aan onder de randen.
3. Verdeel het product met toiletborstel door de gehele toiletpot, ook onderin het “waterslot”.
4. Laat het minimaal 5 minuten inwerken.
5. Maak ondertussen de buitenkant van de afvalbak, randen, richels, radiatoren,
vensterbanken en deuren schoon.
6. Borstel vervolgens de binnenzijde van de toiletpot grondig.
7. Spoel het toilet door en maak gelijktijdig de toiletborstel schoon.
8. Breng een periodieke ontkalker aan op schuursponsje.
9. Maak hiermee de douchekraan, douchekop en de wastafels en -kranen schoon.
10. Maak de douchewanden nat met water.
11. Breng een periodieke sanitairreiniger aan op een schoonmaakdoekje.
12. Beweeg het doekje met een draaiende beweging over de douchewand. De aanwezige
kalkzeep zal loskomen van de wand en gaan schuimen.
13. Spoel direct hierna af met schoon koud water om te voorkomen dat de kalkzeep weer
indroogt en op de wand achterblijft.
14. Droog na met een raamtrekker en een doek.
15. Maak de tegelwand rondom de toiletpot schoon tot ± 1 meter hoogte.

