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ZO MAAKT U UW SPIEGEL GOED SCHOON

SPIEGELS GOED SCHOONMAKEN - OPTIMAAL ONDERHOUD VAN UW SPIEGEL OF SPIEGELKAST

Waterspatten, tandpasta, scheerschuim, make-up: Een spiegel krijgt tijdens het dagelijkse gebruik veel 

te verduren. Als u altijd een verzorgde badkamer wilt hebben, zou u er eigenlijk wel elke dag met een 

schoonmaakdoekje doorheen kunnen gaan. Maar pas op: glasreinigers, badkamerreinigers en ook veel 

huishoudelijke producten zijn niet geschikt voor spiegels! Een spiegel is een kwetsbaarder oppervlak 

dan u denkt en vereist speciale zorg om te voorkomen dat hij op den duur ten prooi valt aan spiegel-

verwering.

WAT IS SPIEGELCORROSIE?

Weer in de spiegel! Het klinkt een beetje griezelig. Maar wat is spiegelverwering of spiegelcorrosie nou 

eigenlijk precies? Meestal verschijnen de typische bruine vlekken aan de rand van de spiegel en trek-

ken van daaruit verder het spiegeloppervlak in. Maar hoe ontstaat het? Daartoe is het belangrijk eerst 

te begrijpen hoe een spiegel is opgebouwd.

DE LAGEN VAN EEN SPIEGEL

Als je de structuur van een spiegel in detail bekijkt, zie je dat een spiegel uit verschillende lagen 

bestaat: op een glasplaat wordt eerst een flinterdunne zilverlaag aangebracht. Deze zilverlaag is de 

feitelijke oorzaak van de reflectie van een spiegel. De glasplaat laat bijzonder goed licht door en is 

daarom bij uitstek geschikt als dragermateriaal. En er zijn ook verschillen in de keuze van het glas: de 

basisbouwstenen zijn kwartszand, kalk, soda en glasscherven, maar de verhouding kan anders zijn. 

Daarmee wordt kristalglas of het meestal voor spiegels gebruikte floatglas geproduceerd.

Om ervoor te zorgen dat de zilverlaag goed op het glas blijft zitten, worden zilverzout, ammoniak en 

glucose gebruikt. Daarna wordt de kwetsbare zilverlaag beschermd met extra lagen koper en tin of 

met speciale lak.

SPIEGELCORROSIE VERNIETIGT DE ZILVERLAAG

De randen van de spiegel zijn afgewerkt met een slijpbewerking. Dit kan echter niet volledig voorko-

men dat de zilverlaag op dit punt wordt blootgesteld aan omgevingsinvloeden. Als daar vocht of che-

mische stoffen binnendringen, wordt de zilverlaag aangetast en treedt een proces in werking dat de 

bruine vlekken veroorzaakt. Het zilver oxideert en verandert in zilversulfide. Oftewel: de spiegel roest.

HUISHOUDELIJKE REINIGINGSMIDDELEN TASTEN DE SPIEGEL AAN

Bij het schoonmaken van spiegels gebruiken veel mensen graag conventionele glasreinigers, omdat 

die snel een schoon resultaat opleveren. Ook badkamerreinigers worden vaak gebruikt. Deze reini-

gingsmiddelen zijn echter helemaal niet geschikt voor spiegels, omdat de ingrediënten de rand van de 

spiegel kunnen binnendringen en spiegelcorrosie kunnen veroorzaken. Ook schuurmelk mag in geen 

geval worden gebruikt, omdat sommige bestanddelen scherp zijn en krassen op het oppervlak maken.
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ZUREN BESCHADIGEN HET SPIEGELOPPERVLAK

Reinigingsmiddelen die zuren bevatten, zoals citroenzuur en azijnzuur, mogen evenmin worden ge-

bruikt om het kwetsbare spiegeloppervlak te reinigen. Zuren tasten het oppervlak van de spiegel aan 

en zorgen er zo voor dat vocht sneller de spiegel kan binnendringen, waardoor spiegelcorrosie wordt 

bevorderd.

OOK KRANTENPAPIER EN AARDAPPELEN ZIJN GEEN ALTERNATIEVEN

En hoe zit het met milieuvriendelijke middelen uit grootmoeders tijd? Kranten en aardappelen werden 

vaak gebruikt om ramen schoon te maken. Maar voor spiegelreiniging zijn ze helaas ook geen optie. 

Het grove krantenpapier laat snel krassen achter op het kwetsbare spiegeloppervlak. Bovendien kan 

de drukinkt in de zilverlaag van de spiegel neerslaan en deze zo beschadigen. Hetzelfde geldt voor het 

zetmeel uit de aardappelen. Dit kan ook neerslaan en zo de spiegel geleidelijk ondoorzichtig maken. 

Dus geen goed idee!

HOGE LUCHTVOCHTIGHEID VERSNELT RANDCORROSIE

Als spiegels gedurende lange tijd aan een hoge luchtvochtigheid worden blootgesteld, kan dit corrosie 

aan de open randen bevorderen. Dit komt doordat het vocht na een douche of een warm bad conden-

seert op de spiegel en via de spiegelranden de zilverlaag bereikt. Een goede en regelmatige ventilatie 

van de badkamers helpt hierbij. Een spiegelverwarming voorkomt ook dat het water op de spiegel 

condenseert. U kunt de spiegel ook heel snel afdrogen met een zachte doek.

KIJK UIT VOOR SCHADELIJKE STOFFEN IN DE LUCHT

Wat velen niet weten: Ook ontstoppingsmiddelen, wc-blokjes of nagellak-removers geven vervuilende 

stoffen af die de verwering van spiegels kunnen versnellen. Daarom is het beter deze stoffen niet in 

de buurt van de spiegel te bewaren en vooral niet in het spiegelkastje. Hetzelfde geldt voor parfum, 

kamergeuren, verf en vernis, bijvoorbeeld voor renovaties. Ventileer daarom altijd goed en hang de 

spiegels pas weer op als de dampen zijn verdwenen.

BEHOEDZAAM SPIEGELONDERHOUD GAAT ZO

Voor behoedzaam schoonmaken van de spiegel kunt u het beste alleen warm water en een pluisvrije 

doek gebruiken. Zeemleer of papieren doeken zijn hiervoor ideaal. Bevochtig hiervoor de doek slechts 

licht en zorg ervoor dat er geen waterdruppels op de rand van de spiegel achterblijven. Voor hardnek-

kige vlekken kan een scheutje mild afwasmiddel of een scheutje spiritus of bio-alcohol helpen. Als u 

in een gebied met zeer kalkrijk water woont, kunt u gedistilleerd water gebruiken om kalkstrepen te 

voorkomen. Belangrijk is: droog tot slot de spiegel en de spiegelranden onmiddellijk na het 

schoonmaken!


