TIP NA ČIŠTĚNÍ

Odstraňování skvrn – čím rychlejší, tím lepší!
Existují skvrnky… a skvrny. Víte jaký je rozdíl?
Je to zcela jednoduché: čas. Čím déle skvrnka ulpívá, tím větší měrou se z ní stává skvrna. A tím je také obtížnější
nebo časově náročnější její odstranění; stojí to více práce a je to dražší.
Přesto se naleznou přístroje, které Vám při odstraňování skvrn mohou být nápomocny – např. parní čistič. Pára
pronikne i do mikroskopicky malých skulin – což představuje jedinečnou výhodu při boji se skvrnami.
Druhy skvrn, tak jak je máme v pozornosti, jsou všeobecně nechtěné, koncentrované usazeniny určitého materiálu
jako káva, inkoust, olej, mléko atd.
Proces odstraňování nečistot:
• Jaké skvrny máte vyčistit? Je skvrna rozpustná ve vodě nebo ne?
• O jaký povrch se jedná? Textil? Čalounění? Dřevo? Dlažba? Kov? Sklo? …
Proč je nutné zkontrolovat povrch?
Jelikož odstraňování skvrn probíhá běžně pomocí vody nebo čisticích prostředků, a Vy chcete mít jistotu, že
odstraněním skvrn nepoškodíte povrch. Například dřevěný povrch je velmi citlivý na vodu, a proto by se jí mělo
používat jen velmi málo.
V našem případě se soustředíme na odstraňování skvrn pomocí parního čističe. Podmínkou
je, že skvrny jsou vodou rozpustné a není nutné používat žádný čisticí prostředek.
•

•

•

•

Před tím, než parní čistič k odstraňování skvrn použijete, zkontrolujte reakci podkladu
na skrytém místě. Textilní plochy (vlna, hedvábí atd.) citlivě reagují na vysoké teploty,
proto musí být doba zpracování velmi krátká a s přístrojem je nutno manipulovat velmi
opatrně.
Čisticí utěrky Vám dodatečně pomohou mechanicky uvolnit nečistoty. Obzvláště při čištění skvrn z čalounění
nebo koberců je nutné, aby byly nečistoty pojímány do utěrky – a někdy je také nutné ochránit tkaninu před
přímým působením páry. I na netextilních plochách může být čisticí výkon pomocí froté nebo mikrovláknové
utěrky podstatně zvýšen.
Skvrnu zpracujte opatrně směrem od okrajů ke středu v krátkých intervalech paření, a podle typu
přístroje odstraňte uvolněné nečistoty pomocí utěrky nasazené na přístroji nebo separátní utěrkou. Opatrně
skvrnu mezi intervaly paření poklepávejte a opakujte tento postup do té doby, než je skvrna odstraněna.
Zvláště u kachliček musíte špínu, která se uvolnila působením parního čističe, odstranit buď čistou utěrkou
nebo ji spláchnout vodou. Jinak je špína sice uvolněna, ale stále ještě na místě!
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