
 
 

Gebruiksaanwijzing scheerkwast 
 
 
Waar is de scheerkwast van gemaakt? 
De haren van de scheerkwast zijn gemaakt van duurzame, synthetische PET vezels en het 
handvat van essenhout. PET staat voor Poly EthyleenTereftalaat en is een polyester. PET is 
een kunststof dat onder verhitting gemakkelijk is te vormen en is volledig recyclebaar, maar 
voor het behoud van eigenschappen is in veel gevallen extra bewerking noodzakelijk. PET is 
erg sterk. Deze scheerkwast gaat dan ook erg lang mee. Mocht de scheerkwast versleten 
zijn, dan gooi je de borstelkop bij het PMD afval. 
 
Hoe gebruik je deze scheerkwast? 
De scheerkwast is bedoeld voor nat scheren. Maak de huid van het scheergebied nat met 
warm water. Of scheer je meteen na het douchen. Na een warme douche staan de 
huidporiën al goed open. 
 
Breng vervolgens de scheerzeep aan in een cirkelvormige beweging met lichte druk. 
Eventueel kun je eerst wat scheerzeep in een apart kommetje doen en met de scheerkwast 
alvast ronddraaien in het kommetje om alvast een steviger scheerschuim te creëren. Hoe 
meer je de cirkelvormige bewegingen maakt hoe beter. Hierdoor ontstaat een stevig schuim. 
Zorg ervoor dat er voldoende water op de scheerkwast zit, want dit zorgt ervoor dat je een 
steviger scheerschuim kunt maken.  
 
Laat het schuim 2 minuten op de huid zitten en scheer daarna de haren met een scherp 
mes, zoals de Safety Razor. Spoel daarna de huid af met veel schoon water en gebruik ter 
verzorging van de huid een pure huidolie om de huid te verzachten en te verzorgen.  
 
Hoe reinig je de scheerkwast? 
Om de borstel te reinigen laat je warm water van bovenaf in het midden van de borstelkop 
lopen. Veeg vervolgens meerdere keren vanuit verschillende kanten over de borstelharen 
totdat je in het midden van de borstelkop geen schuimresten meer ziet. Spoel ook goed 
tussen de borstelharen. Sla daarna het resterende water goed uit de kwast en borstel de 
haren eventueel licht over een droge en schone handdoek. 
 
Na het reinigen is het belangrijk de scheerkwast, het liefste ondersteboven hangend, goed te 
laten drogen. Doe dit op een droge plaats en niet in de vochtige badkamer om 
schimmelvorming op de borstel te voorkomen. 
 
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen! Puur warm water van maximaal 45 graden 
celsius is voldoende.  



 
Periodiek je scheerkwast een grote schoonmaakbeurt geven 
Doe wat milde shampoo in een kom. Maak de scheerkwast nat met warm water en klop de 
shampoo op tot een schuim. Masseer de shampoo vervolgens met de hand in de kwast. 
Doe dit voorzichtig zodat je de borstelharen goed houdt. Daarna spoel je de scheerkwast 
goed af met koud water totdat al het schuim uit de borstelharen weg is. Schud het overtollige 
water uit de scheerkwast en hang hem ondersteboven te drogen op een droge plek. 
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