Sjekkliste ved utsjekk av leilighet – utvask
Bygning og romnummer: ____________
Soverom og fellesarealer

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Vask gulv. Ingen merker, flekker, matrester, skitt
Vask speilet på soverommet
Vask vinduene, begge sider
Vask sofaen
Vask gardinene
Vask veggene. Ingen merker, støv
Vask dørkarmer og vinduskarmer
Vask skrivebordet
Vask kontorstolen, inkludert stolben
Vask bak varmeovner
Vask rullehertzen, inkludert innsiden av skuffene
Vask balkongen
Vask sengebein og lister. Sørg for at sengen er ren og i god stand
Tøm og vask boden

Bad

□
□
□
□
□
□
□
□

Vask speilet på badet
Vask toalettet
Vask baderomsvasken, inkludert kranen
Vask dusjhåndtaket
Vask gulvflisene, inkludert fugene. Fugene skal være hvite (se tips på siste side)
Vask døren på begge sider
Vask ventilatoren over toalettet (denne kan enkelt kobles fra)
Vask lampen på badet

Kjøkken

□ Vask kjøkkenvask, inkl kran
□ Vask kjøkkenbord og stoler
□ Vask kjøkkenbenk
□ Vask komfyren innvendig, inkl komfyrdør
□ Vask stekeplater og rist til komfyren
□ Vask under og bak kjøleskap
□ Vask kjøkkenvifte
□ Vask filterholder på kjøkkenvifte (kan taes ned)
□ Vask vegger over kjøkkenbenk, rundt vask, samt stekeplater
□ Vask mikrobølgeovn innvendig
□ Vask topp av komfyr/plater
□ Vask kjøleskap/fryser innvendig og ut
Skap

□ Vask skap og hyller innvendig
□ Vask skapdører
□ Vask toppen av skap
□ Vask bokhylle, inkl toppen av hylla
□ Vask sofabord
□ Vask inngangsdør på utsiden og innsiden
□ Vask skap under vask på kjøkken og bad
Dette er en generell liste for alle leiligheter. Listen kan variere avhengig av leilighetstype.

Vasketips:
Speil, vinduer og rustfritt stål kan vaskes med avispapir og vindusvask. Dette fungerer bedre enn
papir/kluter.
Salmiakk og vann fungerer bra som vindusvask.
Bruk gjerne avispapir og vindusvask på rustfritt stål etter vanlig vask for et ekstra godt resultat.

Tips for vask av badet:

Bruk vaskemidlet “Hulken” som kan hentes I resepsjonen på BSN sammen med børste. Skru av
varmen på badegulvet. Spray på hulken på vått gulv og la det virke I 5-10 minutter før skrubbing med
børsten. Skrubb fuge for fuge. Gjør det samme på veggene. Fugene skal bli helt hvite.
Bruk en sprayflaske med 50% klor og 50% vann. Spray gulvet og la det virke i 1 time. Skyll deretter av
med vann.
Gjenta dette dersom gulvet fortsatt ikke er helt hvitt.
Hvorfor gjøre dette?
”Hulken” fungerer bra for å fjerne såperester og skitt fra gulvet. Alt dette må bort for at klor skal
virke optimalt.
Kloren bleker flekker og fjerner mugg. Dette er viktig for å få fugene og flisene helt hvite. Klor hjelper
lite dersom ”Hulken” ikke er brukt først.
I enkelte tilfeller trenger du kun ”Huken”. Det viktigste er at resultatet er hvite fuger og fliser.
VIKTIG! Ikke vent til den siste dagen med å vaske badet. Hvis du ikke har vasket badet på denne
måten før bør du starte minst 3 dager før utflytting. Det er også viktig at badegulvet er tørt før
utsjekk slik at det er mulig å se fugenes faktiske farge.

