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Þórir Gunnarsson, framkvæmdastjóri Ræstitækni ehf., hóf rekstur sinn árið 2002. Starfsemin snýst fyrst og fremst um ræstingar fyrir fyrirtæki, stofnanir, húsfélög og einstaklinga, en þar er líka
boðið upp á ýmsa auka þjónustu, eins og bónun á gólfdúkum, gólfteppahreinsun, gluggahreinsun, flutningaþrif, þrif eftir iðnaðarmenn og COVID-19 sótthreinsun. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ræstitækni er okkar fag

Ræstitækni ehf. sinnir alhliða ræstingaþjónustu fyrir fyrirtæki, stofnanir, húsfélög og einstaklinga. Fyrirtækið er einnig með stóra gluggaþvottadeild sem er vel tækjum búin og býður upp
á gluggaþvott fyrir allar stærðir húsa. Fyrirtækið býður líka leigu á mottum í anddyrið. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

R

æstitækni ehf. hefur starfað
frá árinu 2002 og býður upp
á mjög víðtæka ræstingaþjónustu fyrir fyrirtæki, stofnanir, húsfélög og einstaklinga.
Þórir Gunnarsson, framkvæmdastjóri Ræstitækni ehf., segir að
eftirspurn eftir þjónustunni hafi
aukist á hverju ári frá stofnun
fyrirtækisins.
„Aðalstarfsemin snýst um
ræstingar fyrirtækja, stofnana,
húsfélaga og fyrir einstaklinga,
en við bjóðum einnig upp á ýmsa
auka þjónustu, eins og að bóna
gólfdúka, gólfteppahreinsun og
gluggahreinsun, en við erum með
stóra gluggaþvottadeild sem hefur
tvo körfubíla til umráða,“ segir
Þórir. „Við bjóðum líka upp á og
f lutningaþrif og þrif eftir iðnaðarmenn og COVID-19 sótthreinsun.
Við gerum langtímasamninga
sé þess óskað,“ segir Þórir. „Við
þjónustum fjölda fyrirtækja og
stofnana á höfuðborgarsvæðinu,
Suðurnesjum og Selfossi. Einnig
erum við með starfsstöð á Akranesi, en þar starfa ellefu starfsmenn.
Við leggjum mikla áherslu á
persónulega og góða þjónustu og
sinnum fjölbreyttri f lóru viðskiptavina sem margir hverjir
hafa verið í samstarfi við okkur
árum saman,“ segir hann.
Eingöngu eru notuð vönduð
vistvæn efni til þrifa og fyrirtækið
f lytur hluta af þeim inn sjálft til
að tryggja sér aðgengi að bestu
efnum sem völ er á.
„Við notum sömuleiðis eingöngu öflug og góð áhöld og tæki.
Einnig erum við ávallt að þróa
aðferðirnar sem við notum og
þjálfum starfsfólkið okkar reglulega,“ segir Þórir. „Við tileinkum
okkur allar nýjungar sem bjóðast
hverju sinni og þjónusta okkar er
sniðin að þörfum hvers viðskiptavinar.“
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Gluggahreinsun og þrif á
utanhússklæðningum

Ræstitækni ehf. hefur sérhæft sig
í gluggaþvotti á öllum stærðum
húsa frá stofnun og starfsmenn
Ræstitækni ehf. eru með áralanga
reynslu af gluggaþvotti, hvort
sem um er að ræða stærstu hús á
höfuðborgarsvæðinu eða einbýlishús. Fyrirtækið er líka vel útbúið
tækjum, en það er bæði með körfubíla og háþrýstitæki.
Gluggahreinsun er í boði fyrir
húsfélög, fyrirtæki eða heimili.
Gerð eru föst verðtilboð í stærri
verk og sömuleiðis eru langtímasamningar í boði, sé þess óskað.

Eingöngu eru
notuð vönduð
vistvæn efni til
þrifa og fyrirtækið flytur
hluta af þeim
inn sjálft til að
tryggja sér aðgengi að bestu
efnum sem völ
er á.
MYND/AÐSEND

Nánari upplýsingar er hægt að
nálgast í síma 419-1000 rtk@rtk.is
eða í gegnum heimasíðuna rtk.is.

Ræstitækni ehf. býður upp á reglubundna ræstingu og
gerir langtímasamninga ef þess er óskað. MYND/AÐSEND

Ræstitækni ehf. hefur sérhæft sig í
gluggaþvotti á öllum stærðum húsa
frá stofnun og er vel útbúið tækjum,
en það er bæði með körfubíla og
háþrýstitæki. MYND/AÐSEND

Starfsfólk Ræstitækni ehf. fær reglulega þjálfun og fæst
við ýmiss konar þrifnað í stórum og smáum fyrirtækjum, sem og í fjölbýlis- og einbýlishúsum. MYND/AÐSEND

Motta í anddyri sparar þrif

Motta.is er vörumerki sem er í eigu Ræstitækni ehf. Fyrirtækið býður upp á breitt úrval af mörgum tegundum af hágæða sérsniðnum mottum til leigu og sölu. Motturnar geta sparað fyrirtækjum, húsfélögum og stofnunum þrif með því að varna því að óhreinindi berist lengra inn í rými.

Þ

órir Gunnarsson framkvæmdastjóri segir að fyrirtækið bjóði upp á hágæða
mottur bæði til leigu og sölu. „Það
eru fyrirtæki, stofnanir og húsfélög sem leigja og kaupa mottur
hjá okkur. Ef um leigu er að ræða
skiptum við óhreinum mottum
út fyrir hreinar eftir samkomulagi, annað hvort mánaðarlega eða
oftar, eftir þörfum,“ segir hann.
„Við bjóðum meðal annars upp
á sérmerktar mottur, þannig að
fólk getur sett nafn eða merki
fyrirtækisins eða einhverja vísun í
þjónustu á motturnar,“ segir Þórir.
„Við getum framleitt og sérsniðið
mottur eftir óskum viðskiptavinarins.
Þessar mottur eru sérhannaðar
fyrir mikla umgengni en eru engu
að síður til mikillar húsprýði. Þær
eru sérlega vandaðar og efnismeiri og þykkari en þær sem hafa
verið í boði fram til þessa,“ segir
Þórir. „Við erum með mjög breitt
úrval af mottum og bjóðum upp
á fjölmarga liti í átta mismunandi
stærðum. Við getum líka sérpantað mottur eftir óskum viðskiptavinarins í stærð og lit sem
hann óskar. Það er hægt að skoða
úrvalið á heimasíðunni okkar,
motta.is.

Útgefandi: Torg ehf

Þjónustustigið okkar er líka
mjög hátt og við komum gjarnan
á staðinn til að aðstoða viðskiptavini við að meta hvar þörfin er
mest innan rýmisins,“ segir Þórir.
„Núna er tíminn til að panta
mottur þar sem slabbið og
snjórinn er að koma. Það er hægt
að spara sér þrifin með því að fá
mottu í anddyrið,“ segir Þórir. „Við
bjóðum viðskiptavinum líka að fá
mottu til láns í hálfan mánuð svo
þeir geti prófað þær og athugað
hvernig þeim líkar. Þetta kostar
ekkert og er í boði án skuldbindinga.“
Nánar um þjónustuna á motta.is
eða í síma 538-4000 eða motta@
motta.is

Núna er tíminn
til að panta
mottur þar
sem slabbið og
snjórinn eru að
koma. Það er
hægt að spara
sér þrifin með
því að fá mottu
í anddyrið.
MYND/AÐSEND

Motta.is býður upp á mjög breitt úrval af mottum. Þar fást meðal annars sérlega vandaðar stöðumottur
með gelfyllingu sem minnka álag
á fætur og bak þegar fólk stendur
lengi við vinnu. MYND/AÐSEND

Motta.is býður
upp á mikið
úrval af gólfmottum sem
eru hannaðar
fyrir mikla umgengni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,

Veffang: frettabladid.is

Sonett lífrænar hreinlætisvörur
sem brotna 100% niður í náttúrunni
Hreinsaðu með hreinu hráefni fyrir þig og umhverfið

Sölustaðir: Nettó, Hagkaup, Blómaval/Húsasmiðjan, Melabúðin, Fjarðarkaup, Heilsuver og Matarbúr Kaju
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RÆSTINGAR.IS
ALLT FYRIR HÚSFÉLAGIÐ OG
FYRIRTÆKIÐ Á EINUM STAÐ!

Guðbjörg er nýflutt í eigin íbúð á Akureyri og er þegar byrjuð að skipuleggja jólaþrifin. MYND/AÐSEND

S: 775 8200 • raestingar@raestingar.is

Hlakkar til jólaþrifa
í fyrstu íbúðinni
Guðbjörg Erna Sigurpálsdóttir er spennt fyrir jólaþrifum
í ár en hún er nýflutt í eigin íbúð. Hún hefur gaman af að
sjá muninn eftir þrifin og elskar að vakna í hreinni íbúð.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

G

HÓ, HÓ, HÓ-AÐU
Í OKKUR FYRIR JÓLIN
Alhliða hreingerningar,
fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Hafðu samband og fáðu tilboð.

Sími: 517 2215 • ath-thrif.is • ath-thrif@ath-thrif.is

uðbjörg ólst upp hjá móður
sem vann við þrif og systir
hennar er Sigrún Sigurpálsdóttir sem er þekkt fyrir þrifaráð
á Snapchat og í Þrifatips-hópnum
á Facebook. Guðbjörg á því ekki
langt að sækja áhugann á þrifum.
„Ætli það fylgi ekki fjölskyldunni að hafa gaman af þrifum,“
segir Guðbjörg sem er 23 ára og er
nýflutt að heiman inn í eigin íbúð
á Akureyri þar sem hún býr með
kærastanum sínum og hundi.
„Mér finnst ekkert betra en að fá
svona fyrir og eftir tilfinningu eftir
þrif,“ segir Guðbjörg sem finnst þó
ekki öll þrif skemmtileg.
„Mér finnst leiðinlegast að setja í
þvottavél, þurrkara og uppþvottavél. Það eru örugglega margir
sammála mér þar. En skemmtilegust finnst mér þessi týpísku
yfirborðsþrif, þar sem sést hvað þú
gerðir. Svo er líka gaman að taka í
gegn skúffur og þetta sem situr oft
á hakanum af því enginn sér það.
Maður hugsar oft: Ég geri þetta
bara fyrir jólin, en mér finnst extra
þrif fyrir jólin skemmtilegust.“
Guðbjörg segist yfirleitt ekki
byrja snemma á jólaþrifunum
heldur tekur hún frá einn dag þar
sem hún nýtir allan daginn í þrif.
„Ég tek þá í gegn allar skúffur
og skápa og þess háttar. Ég er
kannski ekki jafn skipulögð og
systir mín og veð svolítið úr einu í
annað. En á endanum tekst þetta.
Ég byrja kannski á svefnherberginu, fer svo inn á bað í smástund
og svo aftur inn í svefnherbergið.
Ef ég fæ leið á einu herbergi þá
fer ég bara í það næsta. Þetta er
kannski galli en þetta er kostur
líka því með þessu móti er ég líklegri til að klára. Ég byrja kannski
á öllum skúffum í húsinu í staðinn

Guðbjörgu finnst skemmtilegast að taka til á stöðum sem oft eru látnir
mæta afgangi, eins og til dæmis að raða í skúffur. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ef ég fæ leið á einu
herbergi þá fer ég
bara í það næsta.Þetta er
kannski galli en þetta er
kostur líka því með
þessu móti er ég líklegri
til að klára.
fyrir að klára hvert herbergi fyrir
sig.“
Guðbjörg segist ekki geyma neitt
fram að vori, hún er alin upp við
að allt sé tekið í gegn fyrir jólin og
henni finnst það tilheyrandi.
„Jólin koma alveg þó að maður
þrífi ekki allt, en mér finnst æðislegt að vakna á aðfangadag eða
jóladag og allt er hreint. Þá get ég
bara slakað á og notið þess að hafa
hreint í kringum mig.“
Guðbjörg segist vera sérlega
spennt fyrir jólahreingerningunni
í ár þar sem hún er í fyrsta sinn í
eigin íbúð.

„Ég flutti inn í ágúst svo íbúðin
er alveg tilbúin, með mínu dóti
og mínum húsgögnum svo núna
er ennþá skemmtilegra að þrífa.
Það var aðeins farið að draga úr
mér að þrífa heima hjá mömmu og
pabba að þetta var ekki mitt. Ég
hafði auðvitað mitt herbergi og gat
þrifið það alveg eins og ég vildi, en
ég vildi ekki taka fram fyrir hendurnar á mömmu annars staðar,“
segir hún.
„Ég hlakka til að gera jólaþrif
í minni eigin íbúð. Ég er þegar
byrjuð að skipuleggja hvað ég
ætla að þrífa og hvernig og hvaða
rúmföt ég ætla að hafa á jólunum.
Þetta verða fyrstu alvöru þrifin
síðan ég flutti inn svo það hefur
alveg safnast eitthvað upp til að
þrífa. Það eru til dæmis pottþétt
hundahár einhvers staðar þar sem
ég sé þau ekki.“
Guðbjörg segir að kærastinn
hennar deili ekki með henni sama
þrifaáhuganum.
„En það er allt í lagi,“ segir hún.
„Þá get ég bara haft þetta eins og
ég vil.“

byltingarkennd gólfþvottavél

hraðar

hreinna

umhverfisvænna

öruggara

betra

Gólfþvottavél sem léttir vinnuna, sparar tíma og þrífur ótrúlega vel.
Afkastageta i-mop XL er allt að 1.000 m2 á klukkustund.
Sjá nánar á www.i-teamglobal.com

Nú er i-mop fáanleg í þremur stærðum: 37, 46 og 62 sm.

Hafðu samband og pantaðu
kynningu fyrir þitt fyrirtæki.
Meðal notanda eru fyrirtæki, skólar, sundlaugar og stofnanir.

Frábær lítill rafmagnsskrúbbur

Skrúbbar hvaða yfirborð sem er af miklum krafti.
Fjöldi fylgihluta fylgja.

Líðan þín er í loftinu

Til að bæta líf okkar þurfum við að anda að okkur hreinu og góðu
lofti. i-air PRO bætir loftgæðin og hentar í rými allt að 500m2. og
er m.a. vottað MERV19.
Tilvalið til notkunar í t.d. líkamsræktarstöðvar, skrifstofurými,
sjúkrahús, heilsugæslustöðvar, hótel og veitingastaði.

Verð kr.

94.500

Vesturhraun 3 // 210 Garðabær // 480 0000
Austur vegur 69 // 800 Selfoss // 480 0400

aflvelar.is // sala@aflvelar.is
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Getur leitað í viskubrunninn

Sigfús Sigurðsson er alinn upp við að hjálpa til heima við. Hann segir að best sé að ganga frá jafnóðum svo ekki safnist drasl og auðveldara sé að þrífa. Í vinnunni þrífur hann hátt og lágt daglega.
Mér finnst gott að
þrífa vel áður en ég
set upp jólaskraut, það
verður betra loft í íbúðinni og maður nýtur þess
virkilega að hafa extra
hreint hjá sér.

Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@frettabladid.is

S

igfús var að aðstoða sjö ára
dóttur sína, Eyvöru Margréti,
við heimalærdóminn þegar
blaðamaður hafði samband og
óskaði eftir ráðum varðandi heimilisþrif. Hann tók því ljúflega en
móðir hans, Margrét Sigfúsdóttir,
er skólastjóri Hússtjórnarskólans
í Reykjavík, og því forvitnilegt að
vita hvað hann hefur lært af henni
í þeim efnum.
„Ég bý að því að geta ávallt leitað
í viskubrunn móður minnar,
hvort sem um er að ræða þrif eða
annað. Pabbi var á sjó og mamma
að kenna þegar ég var að alast
upp, svo við systkinin byrjuðum
snemma að hjálpa við að halda
heimilinu hreinu. Við þurrkuðum
af og ryksuguðum en ég viðurkenni fúslega að systir mín var
miklu duglegri en ég. Hjá mér var
þetta stundum hálfgerður kattarþvottur, enda er ég með ofvirkni
og athyglisbrest og átti dálítið
erfitt með að halda mér við efnið,“
segir Sigfús og skellir upp úr.
Hann segir að mamma hans hafi
kennt honum nokkur grunnatriði
í heimilisþrifum, eins og að það sé
góð regla að byrja á að þurrka af til
dæmis hillum og borðum því þá
fellur rykið niður á gólfið. Að því
loknu er best að sópa eða ryksuga
og síðan skúra en aðeins það eitt
að ryksuga léttir mikið andrúmsloftið innandyra.
„Það er líka gott að þvo eldhúsvaskinn eftir notkun og þurrka
yfir hann og muna að fara vel
undir borðbrúnir og borðplötur
því þar safnast oft óhreinindi,“
segir Sigfús, og bætir við að móðir
hans hafi í raun kennt honum að
halda heimili og huga vel að því
sem hann eigi.

Gott að hafa
extra hreint fyrir jólin

Fyrir jólin tekur Sigfús heimilið
í gegn, og þrífur allt hátt og lágt.
„Þá pússa ég líka yfir öll borð og
ber olíu á viðinn. Mér finnst gott
að þrífa vel áður en ég set upp jóla-

sótthreinsispreyi yfir alla fleti þar
sem matvæli hafa legið. Matvæli
eru viðkvæm vara, ekki síst fiskur
og því mikilvægt að passa upp á
allt hreinlæti. Ég vann um nokkurt
skeið hjá Fiskikónginum, Kristjáni
Berg Ásgeirssyni, og lærði heilmikið af honum, bæði í fiskvinnslu
og þrifum. Hann er algjör snyrtipinni,“ segir Sigfús.

Fiskréttur Fúsa
1 þorskhnakki
Smjör
Beikon
Döðlur
Kasjúhnetur
Sæt kartafla
2-3 kartöflur
Ólífuolía
Salt
Sigfús og systur hans voru dugleg að hjálpa til á æskuheimilinu. „Hjá mér var þetta stundum hálfgerður kattarþvottur, enda er ég með ofvirkni og athyglisbrest og átti dálítið erfitt með að halda mér við efnið.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

skraut, það verður betra loft í íbúðinni og maður nýtur þess virkilega
að hafa extra hreint hjá sér.“
Þegar Sigfús er spurður hvort
hann lumi á leyniráði varðandi
heimilisþrif brosir hann og segir
að besta ráðið sé að venja sig á að
ganga frá eftir sig jafnóðum, svo
ekki safnist upp drasl. Með þessu
móti verði heimilisbragurinn
betri og fljótlegra og auðveldra að
þrífa. „Þetta er eina ráðið sem ég
hef. Ef maður trassar að ganga frá,
þá safnast allt upp og það verður
miklu erfiðara að koma sér að
verki. Ég mæli með að gera eitthvað smá á hverjum degi.“

Lærði mikið
af Fiskikónginum

Sigfús á Fiskbúð Fúsa við Skipholt
70 og stendur vaktina allan daginn. Hann segir í nógu að snúast
í eigin rekstri. „Ég er svo heppinn
að eiga góða að, sem sækja Eyvöru
Margréti í skólann og fylgja henni
í íþróttir þegar ég kemst ekki frá,“
segir hann en þau feðgin eru tvö í
heimili.
Þegar talið berst að vinnunni
segir Sigfús að þar þurfi að gæta
sérstaklega vel að öllu hreinlæti.
„Þar er allt þrifið daglega, svo sem
fiskborð, vogir og afgreiðsluborð.
Notuð er sérstök sápa, sem inni-

heldur klórblöndu sem drepur
sýkla og bakteríur. Sápan er sérframleidd fyrir matvælaiðnað og
er notuð á borðið þar sem ég raða
fiskibökkunum og líka á gólfið.
Svo er ég með sérstakt efni sem
sett er á vinnsluborðið og síðan
skolað af með sjóðandi heitu vatni.
Í hverri viku tek ég kælinn í gegn
og þríf vandlega. Þar eru geymd
matvæli og mikilvægt að hreinlætið sé tipp topp. Ég er búinn að
koma mér upp ágætu kerfi svo ég
er ekki mjög lengi að þessu,“ segir
Sigfús, sem notar tímann þegar
minna er að gera í afgreiðslu til
að þrífa. „Í lok vinnudags úða ég

Skerðu vænan þorskhnakka til
helminga og léttsteiktu í smjöri
þar til fiskurinn er hálfeldaður.
Raðaðu beikonsneiðum í botninn
á eldföstu móti. Saxaðu döðlur
og kasjúhnetur í litla bita og
svissaðu í smjöri í pönnu. Dreifðu
helmingnum yfir beikonið, leggðu
þorskbitana ofan á og dreifðu
hinum helmingnum af döðlum og
kasjúhnetum yfir fiskinn. Lokaðu
með beikoni og eldaðu í ofni í 20
mínútur við 180°C hita.
Skerðu kartöflurnar í þunna
strimla, settu í eldfast mót, helltu
ólífuolíu yfir og stráðu grófu salti
yfir. Blandaðu vel saman. Láttu
bakast í ofni þar til kartöflurnar
verða mjúkar og djúsí.
Gott er að bera réttinn fram með
fersku salati og aioli-sósu.

KÆRU KENNARAR LEIK- OG GRUNNSKÓLA
OG STARFSFÓLK FRÍSTUNDAHEIMILA
Við þessar óvenjulegu aðstæður í samfélaginu
stöndum við saman um að hafa að leiðarljósi
það sem er börnum fyrir bestu.

Barnaheill – Save the Children á
Íslandi vilja þakka ykkur fyrir að
standa vaktina fyrir börn á Íslandi
Staða barna og aðstæður eru mismunandi og
gegnir skólinn lykilhlutverki í að tryggja
stöðugleika og stuðning við börn.
Vellíðan, öryggi og farsæld barna er á ábyrgð
okkar allra og mikilvægt er að líf þeirra sé
sem eðlilegast. Sú handleiðsla sem þið veitið
börnum í námi og leik er dýrmæt.
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Sveppamyndun í þvottavélum
Kanill, appelsínur og negull gefa afskaplega góðan ilm. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Hátíðlegur
heimilisilmur

Þ

að er fátt, ef nokkuð, sem
jafnast á við hreint heimili og
á það sennilega aldrei betur
við en um jólin. Þegar þrifum er
lokið er tilvalið að setja punktinn
yfir i-ið með góðum og hátíðlegum
ilmi. Hér eru nokkrar einfaldar
hugmyndir sem tryggja vel ilmandi heimili með lítilli fyrirhöfn.
1) I lmkerti eru fullkomin til þess
að skapa notalegt andrúmsloft og búa til góða lykt.
2) M
 eð því að sjóða smá vatn
í potti, bæta við appelsínueða jafnvel mandarínuberki,
negul og kanil og leyfa því svo
að malla fyllist heimilið af
jólalegum ilmi.
3) Þá er þrælsniðugt að nota
ilmkjarnaolíur til að búa til
góðan ilm, en þær eru bæði
kröftugar og heilnæmar.
Meðal þeirra sem eru fullkomnar um jólin eru rósmarín-, múskat-, sedrusviðar-,
kanil- og appelsínuilmkjarnaolíur. Hægt er að nota ilmolíulampa eða blanda í úðabrúsa.
4) Best af öllu er að sjálfsögðu
að skella í jólasmákökur en
það er fátt sem ilmar betur en
nýbakaðar smákökur.

S

veppamyndun í þvottavélum
leynir sér ekki og sést með
berum augum í sápuhólfinu.
Myglusveppur þrífst í raka og
virðist sem notkun mýkingarefna
ásamt þvottaefnum með ensímum eigi þar aðalsök. Augljóst
merki er vond lykt úr nýþvegnum
þvotti.
Skoðið hvort dökkgrátt slím
(gulleitt í byrjun) sé í sápuhólfi
vélarinnar. Ef svo er þá er best að
þrífa hólfið, taka það í sundur ef

hægt er. Notið óblandað Rodalon*
sem sett er í skál og flöskubursta
við verkið og farið vel í öll horn
hólfsins. Notið gúmmíhanska við
verkið.
Takið síu eða sigti á sama hátt.
Nauðsynlegt er að þrífa einnig
gúmmíhring og gler í hurð vel,
helst með óblönduðu efninu.
Áhrifaríkast er að setja Rodalon
í sápuhólf og tóma tromlu, stilla
á 40°C, láta vélina taka inn á sig
vatn smástund, slökkva síðan á

henni og láta standa í henni yfir
nótt. Kveikja á henni aftur og láta
ganga út prógrammið.
Fyrirbyggjandi er að þvo af og
til 90°C suðuþvott því sveppamyndun lifir ekki af slíkan hita.
Góð regla er að þurrka sápuhólf,
gúmmíhring og gler eftir notkun
og skilja véli na eftir opna á milli
þvotta.
Heimild: leidbeiningastod.is

Ilmur af hreinum þvotti er indæll en
verri ef sveppur er í þvottavélinni.

JÓLAHREINGERNINGIN
Í ÁR HEFST MEÐ
Túrbó Sámi bílatjöruhreinsi
Léttu þér lífið við bílþvottinn með
Túrbó Sámi bílatjöruhreinsi 2296

Sámur dekkjahreinsir
Úðir þú dekkin með Sámi dekkjahreinsi
færðu betra grip í hálkunni/snjónum

Það er óþarfi að stressa sig á jólahreingerningunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Allsherjar
hreingerning
engin skylda

N

ú þegar mánuður er til jóla
er gott fyrir þau sem ætla
að gera allsherjar jólaþrif
að fara að huga að þeim. Ef ætlunin er að endurraða í skúffum
og skápum er gott að gefa sér
góðan tíma en ekki gera það í
stresskasti rétt fyrir jól. Allsherjar
hreingerning á hverjum krók
og kima heimilisins er þó engin
nauðsyn.
Jólin koma þó að það sé ekki
búið að skrúbba loft og veggi og
sótthreinsa ruslaskápinn. Fyrir
jólin er oft í nógu öðru að snúast
og þó fólk hafi ef til vill alist upp
við allsherjar jólahreingerningu
þá má það alveg minna sig á að nú
eru aðrir tímar, f lest fólk er útivinnandi allan daginn og það má
njóta aðventunnar í snyrtilegu
húsi þrátt fyrir að bókaskápurinn
hafi ekki verið yfirfarinn eða
silfrið frá langömmu sé ófægt í
spariskápnum.

Extra hreinsiúði
Magnað efni sem
virkar á grillið, eldavélina
baðkarið, flísar, ísskápinn, stálvaskinn
og svo má lengi telja

Símar 517 9303 • 892 9303 • samur.is

