ONZE TESTS
Badkamerreinigers

18 BADKAMERREINIGERS GETEST

ECO WERKT
EVEN GOED

Een badkamerreiniger moet niet noodzakelijk bijtend zijn om goed te werken. Zo goed als
alle producten in onze meest recente test scoren goed op milieuvlak, en de meeste zijn
daarnaast ook doeltreffend.
Tina N’Goy en Paul Nies

O

m kalk, vuil en zeepresten uit je
badkamer te verwijderen heb je
een goede badkamerreiniger nodig. “Goed” staat nog vaak voor
“bijtend” en “zuur”. Alhoewel uit onze
meest recente test blijkt dat ook producten
die minder schadelijke ingrediënten voor
het milieu bevatten, hun werk prima kunnen
doen. We hebben 18 producten voor in de
badkamer getest.

Ecologische producten doen het prima

“De inhoud van deze publicatie geeft de opvatting weer van de auteur en valt dus enkel onder zijn of haar verantwoordelijkheid. De Europese Commissie neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor het gebruik dat wordt gemaakt
van de informatie in het artikel.”
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Het aantal schoonmaakproducten dat op
basis van meer natuurlijke bestanddelen
werkt, neemt stelselmatig toe, ook bij de
badkamerreinigers. In deze test hebben
we verschillende producten opgenomen
die een lage milieu–impact zouden moeten
hebben, als we afgaan op het merk of de
naam van het product of de ecolabels op
de verpakking. We denken dan vooral aan
de producten van Bio Right, Delhaize Eco,
Ecover, Eres en het Orange bio-product van
Etamine du lys.
Maar uit onze analyse blijkt dat je helemaal geen “groene” naam moet hebben om
goed te scoren wat betreft milieu-impact.
Zowel Eres Sani-Net Original als Ajax ShowerPower 2in1 krijgen hier maximumscore
en hebben dus net een minimale impact op
onze omgeving, bijvoorbeeld de waterkwaliteit. De producten van Bio right, onder meer
te verkrijgen bij Bioplanet, doen het ook erg
goed op dit vlak, maar blijken minder goed
te werken: de ontkalker ontkalkt niet goed
en voorkomt ook de vorming van kalk niet,
de allround badkamerreiniger reinigt in het
www.testaankoop.be

Minder groene claims

Doordat de producten het milieu nauwelijks
of niet schaden, hebben we in deze test ook
amper te maken met valse claims. We kwamen zo goed als geen producten tegen die
zich ten onrechte een groen imago aanmaten, wat we bij andere schoonmaakproducten wel vaak zien. Verschillende producten
tonen wel graag dat ze rekening houden met
het milieu, maar ze maken die beloftes ook
waar.
Enkel bij het product van Etamine du lys
kunnen we wat vragen stellen. Ondanks
het Ecocert-label en de in het algemeen
goede score voor milieu, zien we toch dat
deze reiniger het allergeen limoneen bevat,
dat schadelijk is voor fauna en flora in het
water.

F F TWIDO (ALDI) Power Clean Ontkalker
KRUIDVAT Power Badkamerreiniger

F

De beste prijs-kwaliteitverhouding
Product van goede kwaliteit en 5 sterren voor
milieu-impact

A zeer goed
B goed
C redelijk
zwak
D
slecht
E

Goede kwaliteit
Redelijke kwaliteit
Slechte kwaliteit

Meer info op
www.testaankoop.be/
huishoudproducten
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Waar de badkamerreinigers de meeste problemen ondervinden, is bij de bestrijding

Badkamerreinigers
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De beste resultaten van de test

Wisselvallig voor kalk
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algemeen niet goed. En daardoor zijn het de
producten van Eres en Ajax die de labels
Eco & Efficiënt krijgen. Vooral Ajax, toch
een vrij traditioneel product zonder al te
veel ecologische aspiraties, verrast hiermee
aangenaam.
Beide producten zijn ook nog eens verkrijgbaar tegen een democratische prijs:
duurder dan de goedkoopste producten,
maar een stuk voordeliger dan de duurste
producten per liter, van Bio Right, Ecover
Etamine du lys.
Andere groene producten, zoals Ecover
en Delhaize Eco, krijgen vier sterren op vijf
wat betreft milieu-impact, maar dat geldt
evenzeer voor zo goed als alle andere producten. Enkel Cif Power & Shine Badkamer
blijkt meer schadelijk voor het milieu en
scoort zwak voor dit aspect, doordat dit
product bewaarstoffen en het parfum limoneen bevat. Dit zijn stoffen die weinig of niets
toevoegen aan de werking van het product.
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en zeker ook het voorkomen van kalkaanslag. Kalk bestrijden doe je het best met de
producten van Twido, Kruidvat, Boni Selection of Albert Heijn. Die hebben een lage pH
en zijn dus zuurder, waardoor ze effectiever
de strijd met kalk aangaan.
Om kalkvorming te voorkomen zijn Eres
Sani-Net Original en Antikal Classic het
meest aangewezen. Ze brengen een beschermingslaag aan op je sanitair, waardoor de
kalk zich niet kan vasthechten.
De producten van Boni Selection, Eres en
Twido zijn wel iets agressiever op bepaalde
oppervlakken. Het best test je eerst op een
klein stukje dat niet of minder zichtbaar is,
voordat je het volledige oppervlak behandelt. Zeker bij deze producten blijft het ook
aangeraden om handschoenen te dragen.

ONZE KEUZE

Azijn is een alternatief

Om je badkamer onder handen te nemen,
kun je ook altijd azijn gebruiken. Zeker
tegen kalk is dit een optie, omdat het een
product is met een hoge zuurtegraad. Je
gebruikt het best na elke douchebeurt om
de douchewand even af te vegen, om kalkvorming tegen te gaan. Tegen een grotere
hoeveelheid kalk op die douchewand is het
minder werkzaam, omdat het sneller van
het verticale oppervlak zal aflopen. De echte
badkamerreinigers in sprayvorm, en ook de
gel van Eres, zullen langer op de wand blijven en dus langer kunnen inwerken.
Je kunt azijn ook gebruiken om vuil te
verwijderen, maar dan kies je het best voor
azijn met een concentratie van 14 % of 8 %,
die je dan minstens 5 minuten laat inwerken.
Enkel op metalen oppervlakken gebruik je
dit beter niet.
Een ander alternatief is natriumbicarbonaat of baking soda. Dit helpt vooral tegen
vuil, minder tegen kalk. Maar door je badkamer er regelmatig mee te reinigen, zal er
ook minder snel kalkaanslag ontstaan. Goed
spoelen is wel de boodschap, anders zul je
sporen blijven zien.
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68 GOEDE
KWALITEIT

€ 1,49 voor 750 ml

€ 1,49 voor 750 ml

Twido Power Clean Ontkalker

Carrefour Stop Kal

VOOR Slaagt er uitstekend in om zowel vuil,
zeepresten als kalk te verwijderen. Laat weinig
sporen na: noch op je sanitair, noch in het milieu.
Zeer voordelig.
TEGEN Slaagt er onvoldoende in om de
vorming van kalksteen te voorkomen.

VOOR Zeer voordelige reiniger die uitstekend
zijn werk doet. Ook deze laat weinig sporen na.
Milieu-impact is beperkt. Slaagt er vrij goed in
om kalkaanslag te verwijderen.
TEGEN Ook dit product houdt de vorming van
kalkaanslag niet tegen.

68 GOEDE
KWALITEIT

67 GOEDE
KWALITEIT

€ 3,10 voor 750 ml

€ 3,01 voor 750 ml

Twee producten van topkwaliteit

Tellen we alle resultaten bij elkaar, dan steken de badkamerreinigers van Twido en
Kruidvat erboven uit. Twido is meteen ook
Beste Koop, gezien zijn lage prijs. Maar ook
Stop Kal van Carrefour krijgt dit label, omdat het tegen dezelfde prijs nog altijd goede
prestaties levert.
In huis heb je ook nog heel wat andere
schoonmaakproducten nodig. Op www.
testaankoop.be/huishoudproducten
staat alle informatie over wasmiddelen,
vaatwas- en afwasmiddelen. Je vindt er de
producten die het meeste waar voor hun
geld bieden en ook goede producten met
een kleine milieu-impact.
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Eres Sani-Net Original

VOOR Reinigt prima op alle oppervlakken, laat
weinig sporen na. Helpt om de vorming van
kalkaanslag te voorkomen. Bevat geen
bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.
TEGEN Minder effectief om kalkaanslag te
verwijderen.

Ajax Shower Power 2in1

VOOR Werkt zeer effectief. Niet schadelijk voor
het milieu, ook al pakt het product daar niet mee
uit op de voorzijde van de verpakking.
TEGEN Niet opgewassen tegen kalk, en heeft
het ook moeilijker om kalkaanslag te vookomen.
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