
                                                                                             

 

Opdracht 3 – auto interieur reinigen 

Beste (techniek)leerling, 

We blijven nog even bij de auto, want nu de buitenkant weer schoon is, is  de binnenkant 

aan de beurt.  Om je op weg te helpen volgt hieronder een stappenplan met tips zodat je als 

een echte pro de binnenkant van de auto kan schoonmaken. 

 

Stap 1: Een grondige autoreiniging begint met het verwijderen van alle rommel 

Voordat je aan de slag kan met het reinigen van de bekleding en het dashboard is het 

verstandig eerst alle losse rommel uit de auto te verwijderen. Dus pak een vuilniszak en ga 

aan het werk! Vergeet ook zeker de kofferbak niet.  

 

Stap 2: Het auto dashboard en middenconsole schoonmaken 

Net zoals je de auto wast werk je van boven naar beneden. Schoonmaken kan met speciale 

middeltjes (cockpitspray)  maar ook prima met een allesreiniger uit de keuken. De doek is 

uiteraard vochtig. Je gaat niet dweilen, toch?  

 

 



Stap 3: De autoruiten schoonmaken 

Om je autoruiten goed schoon te maken gebruik je, als je dat hebt, een  speciale 

ruitenreiniger. Spray het op de ruiten en wrijf ze vervolgens droog met een zachte doek om 

krassen te voorkomen. Misschien heb je zo’n middeltje thuis (Glassex of Una glasreiniger 

bijvoorbeeld ) en anders gewoon met de allesreiniger die je eerder hebt gebruikt.  

 

Stap 4: Autostoel bekleding en portieren reinigen 

Het schoonmaken van de bekleding is lastiger. Vlekken verwijderen gaat op leer makkelijker 

dan van de stoffen bekleding. Er zijn speciale middeltjes, maar anders blijft het bij goed 

stofzuigen.  

 

 

Stap 5: De vloerbekleding stofzuigen en schoonmaken 

Je begint door de vloerbekleding grondig te stofzuigen en al het stof en andere kleine 

vuildeeltjes te verwijderen. Een gewone stofzuiger is hiervoor prima geschikt.  Gebruik de 

hulpstukken van de stofzuiger om overal goed bij te komen. Losse tapijtstukken kun je 

buiten de auto uitkloppen.  

 

Stap 6: Gebruik een autoparfum 

Dit mag, maar hoeft zeker niet.  Sommige auto interieur reinigers  hebben al een geurtje  

(Cockpitspray bijvoorbeeld )  

 



De opdracht  is dat je van je werk weer een paar foto’s maakt. Zorg er voor dat je er zelf ook 

opstaat.  Stuur dit naar je klassenleerkracht  en voor de techniekleerlingen van fase 3 naar: 

techniek@talryk.nl  

 

Succes en natuurlijk ook veel plezier, 

 

Het Talryk Techniekteam.   
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