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Standaard en Vario

Verkrijgbaar in 2 afmetingen: 
Art.-nr.: 0110W Raamreiniger Standaard 32 cm.
Art.-nr.: 0100W Raamreiniger Standaard 19 cm.

Art.-nr.: 0114 Raamreiniger Vario 32 cm.
Art.-nr.: 0115 Raamreiniger Vario 19 cm.

De losse onderdelen zijn te bestellen onder de 
volgende artikelnummers:
Art. –nr. 8018   Rubber standaard 19 cm. 
Art. –nr. 8004  Rubber standaard 32 cm. 
Art. –nr. 8005   Rubber standaard 38 cm. 
Art. –nr. 0950  Vezel standaard 19 cm. 
Art. –nr. 0951  Vezel standaard 32 cm. 
Art. –nr. 0952   Vezel standaard 38 cm. 
Art. –nr. 8450S  Beschermkapje links en rechts 
Art. –nr. 8006    Handgreep Raamreiniger  

Standaard

Raamreiniger Standaard
•  Snel, gemakkelijk en zonder krachtsinspanning 

ramen zemen!
•  Eenvoudig de vezel nat maken, een paar druppels 

Verzorgingsmiddel aanbrengen (dit gaat nog handi-
ger met de Rollfix) en de Raamreiniger is klaar voor 
gebruik.

•  Er zijn ook losse rubberen strips en vezels verkrijg-
baar voor de standaard Raamreiniger, deze zijn 
verkrijgbaar via een Ha-Ra adviseur.

Raamreiniger Vario
De doorontwikkeling van onze klassieker. 
•  De Vario Raamreiniger heeft een verstelbare rubber 

strip, voor gemakkelijke toegang tot moeilijk bereik-
bare plekken, zoals achter lijsten, radiatoren enz. 

•  De handgreep is draaibaar, waarmee de raamreini-
ger variabel te positioneren is. Voor gemakkelijke 
reiniging van dakramen, schuine ramen, serres enz. 

•  Deze Raamreiniger heeft geïntegreerde randbe-
schermers en vezelkussens, wat bescherming bied 
tegen krassen of beschadiging van een kozijn. 

Tip voor tijdens gebruik Raamreiniger Vario: 
Als het ‘op de knop drukken’ bij het instellen van de 
rubber strip en de vezel te zwaar is, adviseren wij om 
ook aan het aluminium frame tegendruk te geven 
en deze daardoor te draaien. Zo wordt het draaien 
lichter en de duim ontlast. 

De vezel kan worden vervangen, echter kan de klant 
dit niet zelf doen. Hiervoor dient de Raamreiniger 
naar de fabriek in Duitsland te gaan, waar de nieuwe 
vezel op een professionele wijze gemonteerd zal wor-
den. Prima service voor onze klanten!
De aluminium rubber strip kan wel éénvoudig zelf 
door de klant vervangen worden. De adviseur kan 
deze bestellen en uitleveren aan de klant.

Aankoopargumenten: 
•  Dankzij de vocht absorberende eigenschappen van 

de kwaliteitsvezel “Viva” kun je tot 30 m2 glasop-
pervlak in één keer schoonmaken, dus zeer weinig 
water verbruik. 

•  Tot 50% tijdbesparing bij correct gebruik. Reinig 
ramen, spiegels of glazen oppervlakken moeiteloos, 
snel en zonder strepen als een professional. 

•  Materiaal van zeer hoge kwaliteit, dus duurzaam. 
Onze product topper aller tijden!

Art.-nr.: 0110W / Art.-nr.: 0100W Art.-nr.: 0114 /  Art.-nr.: 0115

Onze product topper 
aller tijden!!

Algemene informatie
Bij gebruik van de Ha-Ra Raamreiniger maakt de 
vezel het vuil los en de rubber strip neemt het mee. 
Belangrijk is om bij het droogtrekken van boven naar 
beneden te werken om zodoende het water weer op 
te vangen. Het bijzondere van de Ha-Ra Raamreiniger 
is dat hij veel vuil opneemt en dat de ramen streep-
vrij gewassen kunnen worden zonder een emmer 
water mee te nemen. 

Gebruik Ha-Ra Raamreiniger:
Belangrijk bij het eerste gebruik: ‘de vezel impregne-
ren’

Maak de vezel goed nat. Doe daarna over de lengte 
van de vezel een dunne streep met verzorgingsmiddel 
en wrijf het goed in de vezel. 2 UUR in laten werken 
en daarna goed uitspoelen. Daarna kan de Raamreini-
ger gebruikt worden om ramen eenvoudig en zonder 
krachtsinspanning schoon te maken. Belangrijk is dat 
na ieder gebruik de vezel uitgespoeld wordt. Dit zorgt 
dat er geen vuil in de vezel achterblijft en de werking 
verminderd. 
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Stap 1: Inschuimen
Eerst de vezel volledig bevochtigen onder de kraan. 
Met 1-3 druppels Hans Raab Verzorgingsmiddel 
(afhankelijk van de breedte van de reiniger) goed 
inschuimen, resp. met de Ha-Ra Rollfix het verzor-
gingsmiddel aanbrengen.

Stap 2: Uitknijpen
Daarna het water met de hand afstrijken, totdat niets 
meer van de reiniger afdruppelt als deze schuin staat.

Stap 3: Cirkelende bewegingen
De raamreiniger met de vezelzijde in LICHT draaiende 
bewegingen of OP EN NEER GAANDE BEWEGINGEN 
en met lichte druk over het te reinigen oppervlak lei-
den. De rubber strip met een droge Ha-Ra Star doek 
afdrogen. (Vario: Vezel naar boven draaien; rubber 
strip is beneden.)

Stap 4: Wissen
Daarna de reiniger op de buitenrand van het raam 
plaatsen en het vocht met een licht hellende houding 
en weinig druk van het raam wissen - zodanig dat de 
vezel geen contact meer heeft met het raam. (Vario: 
Vezel naar beneden draaien; rubber strip is boven.)

Extra informatie:
Door lichtjes drukken op de vezel aan de onderkant 
van het raam, kan de vloeistof weer worden opge-
nomen en druppen op het kozijn worden voorkomen. 
Belangrijk: Telkens vóór het wissen de rubber strip 
afdrogen, omdat de aanzet anders zichtbaar blijft. 
Vezel na gebruik aan reiniger laten, met de hand 
uitspoelen onder de stromende kraan en naar boven 
liggend laten drogen. Vezel bij voorkeur eerst verti-
caal wegzetten zodat al het water eruit kan lopen. 
Raamreiniger niet demonteren!

Onderhoudstips: 
•  Na gebruik wordt de vezel met de hand grondig 

uitgespoeld en uitgewrongen met de palm van de 
hand. Schoon water is hiervoor voldoende. 

•  Als er witte kruimels op het rubber zichtbaar zijn, 
zijn deze afkomstig van de talk die het rubber 
soepel houdt. Dit is een natuurlijk proces, omdat 
de Ha-Ra rubbers grotendeels gemaakt zijn van 
natuurrubber. Spoel de talk eventueel af. 

•  Voor de eerste reiniging grove vuildeeltjes van het 
raam verwijderen. Let altijd op dat er geen grotere 
vuildeeltjes aan de vezel zelf zitten. 

•  Als er zand op de ruit zit dit eerst met water en de 
groene handschoen verwijderen of met een zachte 
veger (droog) eraf borstelen.


