
Poets 5 ergernissen
weg !

Grey Wolf

Vijf nare, lastige schoonmaak problemen, die met de juiste tips makkelijk te

behandelen zijn. 



Poets 5 ergernissen weg !

-1-Pekeluitslag op leren schoenen en laarzen.

-2-Keramische kookplaat weer schoon en glanzend

-3-Voetbalschoenen van de kinderen onderhouden

-4-Leren witte bankjes weer schoon en onderhouden

-5-Doffe plekken op marmeren vensterbanken
                        

VOORWOORD:

Wij hebben dit E-book voor onze klanten en geïnteresseerden

samengesteld, zodat een ieder op gemakkelijke wijze een aantal 

vaak voorkomende ergernissen aan kan pakken. 

Ook door opmerkingen van klanten, waar men één of meerdere

ergernissen zelf heeft ervaren. Men stelde ons de vraag op welke 

wijze je dit het beste kan oplossen.  

Onze adviezen zijn vooral gebaseerd op produkten uit ons eigen 

assortiment, zoals je die ook kunt vinden op onze website. 

De adviezen bleken veelal een dusdanige oplossing te zijn, dat men 

er zeer tevreden over oordeelde. Leuke, positieve bijkomstigheid was 

dan men dit ook door ging geven aan familie, vrienden, buren en 

kennissen. Waarom ook niet eigenlijk,  als je er zelf tevreden over bent 

en anderen daar weer mee kunt helpen. Vast veel plezier ervan :-)

Inhoudsopgave Ebook, poets 5 ergernissen weg:Inhoudsopgave Ebook, poets 5 ergernissen weg:
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-1--1-

Pekeluitslag van glad leren schoeisel (schoenen, Pekeluitslag van glad leren schoeisel (schoenen, laarzen).laarzen).

Als je schoeisel hebt van glad leer met pekeluitslag op bv. de neuzen, zal de

volgende procedure het schoeisel weer in een goede staat terugbrengen.  

A. A. 

Neem na thuiskomst de pekel van het schoeisel af met een droge doek.

B.B.

Druk kranten in het schoeisel of gebruik de houten- of kunststof schoenvormen,

zodat uw pasvorm mooi blijft.  

                                                                       Houten schoenvorm.
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D. D. 

TIPS:TIPS: 

Regelmatig gebruik van Urad N2 leercreme, geeft voeding aan het leer en houdt

het bovenleer van uw glad leren met glans in topconditie.

Slechts dun aanbrengen, spaarzaam=duurzaam. Sponsje na gebruik uitspoelen

onder lauw water. Op de pot in de kast, weer droog en goed bruikbaar!  

C.C.

Wanneer het leer droog is;Neem de pekeluitslag af met Urad leershampoo of 

leg een vochtige doek met water of Urad leershampoo op de pekeluitslag en 

laat dit enkele uren intrekken. 

Als het glad leren schoeisel droog is, heel licht 2 x Urad N2 leercreme aanbrengen

en goed laten drogen. 

Niet schrikken, want je zult dan de witte pekel aanslag terug kunnen zien.

(Urad reinigt het leer en haalt de pekel weer op, die je er dan met een doek 

weer af kunt nemen. 

Daarna opnieuw Urad N2 zelfglanzende leercreme aanbrengen en je zult 

verrast zijn van het eindresultaat ! 



Poets 5 ergernissen weg !

-2-  -2-  

De vieze keramische (glas) kookplaat ( gas, electrisch of inductie) De vieze keramische (glas) kookplaat ( gas, electrisch of inductie)   

weer netjes glanzend en schoon !weer netjes glanzend en schoon !

Heb jij ook zo'n last van een vieze vette keramische kookplaat na het koken,

dan zal de volgende behandeling de glans op uw plaat en gezicht zeker 

weer terugbrengen! 

A.A. 

Verwijder eerst de grootste vuiligheid en kookresten met een vochtige doek. 

B.B. 

Pak de Wiro Universele Biologische Reinigingssteen en de bijgeleverde gele 

spons erbij. 

CC.

Maak de gele spons nat onder de kraan, wrijf met de natte spons over de 

Wiro Reinigingssteen en knijp in de spons tot je schuim hebt gekregen.
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DD. 

Met dit schuim ga je aan de slag en maak je de kookplaat goed schoon. 

E.E. 

Neem daarna de kookplaat met KOUD water af.

 

F.F.

Droog de kookplaat goed met een schone, droge doek.

 Een katoenen theedoek of een microvezeldoek is hiervoor uitstekend geschikt.

Bv. onze Summergreen microvezeldoek 35 x 35cm. 

zie hiervoor www.majoorbussum.nl onder WIRO). 
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G. G. 

 ET VOILÁ !ET VOILÁ !

 Glans met een glimlach, het is je van harte gegund

!

You can put any text here

https://www.youtube.com/watch?v=tI7TYXTNpyE
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-33- 

Voetbal(sport)schoenen van uw kinderen in goede conditie!Voetbal(sport)schoenen van uw kinderen in goede conditie!

De voetbalschoenen van sportende kinderen, gaan natuurlijk langer mee 

als men deze ook steeds goed verzorgd.  

Op afbeelding hierboven, zoals je ziet is de bovenste schoen nog niet gedaan, deOp afbeelding hierboven, zoals je ziet is de bovenste schoen nog niet gedaan, de

onderste schoen wel.onderste schoen wel.

 

AA. 

Zijn de sportschoenen nog nat na het sporten? 

Druk dan kranten in het schoeisel en laat deze minimaal een nacht zitten. 

BB. 

Borstel modder en zand met een harde borstel van het leer.  

CC. 

Als de schoenen goed droog zijn, behandel deze dan met Urad N2 leercreme

voor reiniging en glans (en wat dacht je van.........niet uitborstelen? Jazeker! :-).
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TIP: TIP: 
Voor nog sneller onderhoud zonder reiniging en meer waterproof effect is er de
Urad Mr.Jojo, met jojoba olie als bestanddeel (jojoba olie wordt ook gebruikt in
hand- en gezichtscreme ).

D. D. 

Tip:Tip:

Meng dan wat Urad Tenderly leerverzachter door de Urad N2 zelfglanzende

leercreme en breng dat mengsel na enig doorroeren slechts dun aan op het

schoeisel !

Goed onderhoud is behoud van het schoeisel, ook al worden veel sportschoenen

tegenwoordig steeds meer van een soort kunststof vervaardigd.

Is het leer na lang niet behandeld te zijn, ook nog hard en stug geworden ?

Op de afbeelding hieronder is de rechterschoen nog vies en de linkerschoen

alweer mooi schoon.
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4.4.

Wit leren bankjes van glad leer weer in glanzende Wit leren bankjes van glad leer weer in glanzende topconditie krijgen!topconditie krijgen!

Deze wit leren bankjes (jazeker, zelfs van wit leer), gaan na een opknapbeurt 

met Urad weer jaren mee. Het leer krijgt een boost en de kleur komt 

weer helemaal terug !

Bank was voor de behandeling grauw zoals het linkerbankje op de foto, maar 

dan ook de rugleuning helemaal zo grauw ! 

Behandeling:Behandeling:

A.A. 

Neem je leren bankstel af met Urad Leershampoo of evt. met een vochtige doek

met groene zeep. Heb je het Combi-pakket XXL van Urad, dan pak je die erbij.
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B.B.

Laat het bankstel goed drogen en breng daarna slechts dun en met ronde

bewegingen de Urad N2 zelfglanzende leercreme aan. 

Glans zonder uitborstelen en de kleur komt weer helemaal terug !

TIP:TIP:

Voor leren bankstellen ( glad of mat), kun je ook één van onze Urad XXL combikits

gebruiken (verkrijgbaar voor behandeling van leren meubelen of voor leren

autostoelen).  

Het zijn complete kits, met een leer reinigende spray en een leeronderhoud spray

inclusief sponzen en doeken plus een viertalige gebruiksaanwijzing.

Alles in één en neutraal van kleur, dus op alle kleuren glad en mat leer toe 

te passen. 

Zie hieronder hoe het witte leren bankje er uiteindelijk na de behandeling 

uit kwam te zien. Dat is toch geweldig!Dat is toch geweldig!
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5.5.

Marmeren vensterbank met doffe plekken van ramen Marmeren vensterbank met doffe plekken van ramen lappen met azijn !lappen met azijn !
Uw glanzende marmeren vensterbank met wat doffe plekjes na het ramen lappen

met water en een scheutje azijn.

VENSTERBANK OF VLOER 

a. 

Pak ook hier de groene pot Wiro Universele Biologische Reinigingssteen + 

gele spons erbij. Maak de gele spons nat onder de kraan, wrijf met de natte 

spons over de Zeepsteen en knijp in de spons tot er schuim is te zien. 

b. 

Met dit schuim gaat je aan de slag en behandeld je het marmer. 

c. 

Daarna de marmeren vensterbank afnemen met een vochtige doek met 

KOUD water.  

d. 
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Gele vlekken of inktvlekken op shirt of t-shirt van uw Gele vlekken of inktvlekken op shirt of t-shirt van uw kinderen !kinderen !

Kom je ook wel eens die gele plekken tegen in de oksels van T-shirts van deodo-

rant spray of kent u die inktvlekjes op het shirt? (tip van enkele van onze klanten !

) 

A. A. 

Maak goed veel schuim met de Wiro Universele Reinigingssteen, wrijf dit 

over de plekken en vlekken. 

BB. 

Laat dit een nachtje intrekken en was daarna de shirts mee in de normale 

was routine cq. wasprogramma in de wasmachine.

 

Aanvullende informatie:

De klanten die deze tip aandroegen waren zelf zeer tevreden over het resultaat,

dus dachten wij je dit zeker niet ( vrijblijvend, dat wel ) te onthouden.

Overigens horen wij ook goede resultaten met natuurazijn op verkleurde deo-

plekken,waarna men de shirts mee wast in de wasmachine. (zie ook azijn.nl) 

TIP:TIP:

Heb je onze Wiro Uni-Clean ook in huis? De vloeibare reiniger met grapefruitHeb je onze Wiro Uni-Clean ook in huis? De vloeibare reiniger met grapefruit

geur? Verwijderen van vlekken uit textiel, vloerbedekking, meubelbekleding. geur? Verwijderen van vlekken uit textiel, vloerbedekking, meubelbekleding. 

Ideaal voor het dweilen van natuurstenen vloeren, novilon, laminaat en tegels.Ideaal voor het dweilen van natuurstenen vloeren, novilon, laminaat en tegels.

Droogt streeploos, vetvrij op. Droogt streeploos, vetvrij op. 

EXTRA TIP !EXTRA TIP !
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Voor tips en regelmatig leuke aanbiedingen op onze produkten en kans op winnenVoor tips en regelmatig leuke aanbiedingen op onze produkten en kans op winnen

gratis produkten, volg / like ons dan op:gratis produkten, volg / like ons dan op: 

- Facebook www.facebook.com/MajoorBussum www.facebook.com/MajoorBussum of  Twitter: @KletsMajoorNL

Klik hier voor vrijblijvende informatie.

of kijk voor informatie, tips en produktinformatie op:of kijk voor informatie, tips en produktinformatie op:

www.majoorbussum.nlwww.majoorbussum.nl

MajoorBussum voor Urad en Wiro.  MajoorBussum voor Urad en Wiro.  

Klanten helpen ,zoals wijzelf ook geholpen willen worden. Dat is ons streven !Klanten helpen ,zoals wijzelf ook geholpen willen worden. Dat is ons streven !

Voor Urad, uw complete leeronderhoud en Wiro, biologische reinigingsprodukten 

Mail: info@majoorbussum.nl 

Tel.035 6918072    

Facebook: www.facebook.com/MajoorBussumwww.facebook.com/MajoorBussum
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