
  

Tips om vinduesvask fra Nilfisk  

 

Brug Nilfisk Smart vinduesvaskeren, Smart sprayflasken med bomuldsklud.  

Så er du godt på vej til pæne, rene vinduer uden striber.  

Brug Smart Shine 

glasrens  

Smart Shine glasrens er ekstremt effektivt til at fjerne snavspartikler, 

selv genstridige partikler fra brændeovne, pejse og nikotin.  

Brug altid den rette dosering -se mærkaten på bagsiden af Nilfisk 

Smart Shine flasken.  

Overlappende 

vaskebaner  

Det er vigtigt at lade vaskebanerne overlappe hinanden og at bevæge 

Nilfisk Smart vinduesvaskeren så hurtigt, at væsken ikke når at 

fordampe, før bunden af ruden er nået.  

For at undgå striber er det meget vigtigt at Nilfisk Smart 

vinduesvaskeren anvendes, før væsken fordamper.  

Meget snavsede vinduer 

vaskes to gange  

Hvis vinduerne er meget snavsede, kan det være nødvendigt at vaske 

dem to gange.  

Sørg for første gang at bruge rigeligt med glasrens, og benyt 

mikrofiberkluden. Sug herefter væsken op med Smart-

vinduesvaskeren.  

Hvis resultatet ikke er helt tilfredsstillende, gentages processen.  

Koldt eller varmt vejr  Man kan vaske vinduer i al slags vejr, men Nilfisk Smart-

vinduesvaskeren skal anvendes hurtigere om sommeren (hvor 

væsken let fordamper) og om vinteren (hvor væsken let kan fryse).  

Hvis du vasker vinduer om vinteren i frostgrader, er det en god idé at 

bruge varmt vand for at undgå, at væsken fryser.  

Hvis du vasker vinduer i meget varmt vejr eller direkte sol, er det en 

god idé at bruge koldt vand og gennemføre vaskeprocessen hurtigt.  

Husk vinduesrammer og 

karme  

Rengør vinduesrammer og karme et par gange om året med en klud. 

Brug rigeligt med vand og lidt rengøringsmiddel. Tør efter med en 

tør klud.  

Rengør vinduesrammerne, før du går i gang med at vaske vinduerne, 

og tag karmen bagefter.  

Vask vinduer mindst 3-4 

gange om året  

Hvis man vasker vinduer relativt tit, undgår man, at snavs og andre 

partikler gror fast på ruden. Fastgroet snavs gør det meget mere 

besværligt at vaske vinduer.  

Hvis der er meget salt, smog eller mange røgpartikler i luften, skal 

vinduerne vaskes endnu tiere.  



 

  

Fejlfinding 
 

Striber  Sørg for, at glasrensopløsningen er doseret rigtigt.  

Er mængden af glasrens for stor, dannes der striber på ruden.  

Meget snavsede vinduer med fastgroet snavs skal muligvis vaskes 

to gange for at fjerne gammelt snavs og rengøringsmiddelrester.  

Rengør gummilæberne på Nilfisk Smart vinduesvaskeren efter 

længere tids brug, samt hvis vinduerne er meget snavsede.  

Rengør og vedligehold altid Nilfisk Smart-vinduesvaskeren korrekt 

efter brug.  

Koldt vejr: Brug varmt vand til glasrensopløsningen, og sørg for at 

suge væsken op, før den fryser til is.  

Varmt vejr: Brug koldt vand til glasrensopløsningen, og sørg for at 

suge væsken op, før den fordamper.  

Lad vaskebanerne overlappe ved påføring af glasrens, og gør det 

samme med Nilfisk Smart vinduesvaskeren.  

Det er vigtigt, at væsken suges op, før den fordamper.  

Spejle: Benyt samme fremgangsmåde som ved varmt vejr.  

Ofte hænger der en badeværelseslampe tæt ved spejlet, der er med 

til at opvarme spejloverfladen. Det får væsken til at fordampe 

hurtigere.  

 


