
 

Instrukcje konserwacji: 

Właściwa profilaktyka i przemyślane planowanie mają kluczowe znaczenie dla skutecznej konserwacji. Utrzymanie wykładziny w 

dobrym stanie zależy również od odpowiedniego doboru kolorów i efektywnych systemów wycieraczek.

Dobrze przemyślany program czyszczenia musi się koncentrować na obszarach krytycznych, jak np. przejściach między podłogą 

twardą a wykładziną dywanową, wąskich korytarzach i miejscach, gdzie panuje intensywny ruch.

Regularne odkurzanie

Luźne cząstki brudu mogą się osadzić w materiale runa, niszcząc wygląd wykładziny. Dlatego istotne jest regularne odkurzanie: 

raz na tydzień przy normalnym natężeniu ruchu.

- Najlepiej używać odkurzacza ze szczotkami, ponieważ równoczesne zamiatanie i wysysanie umożliwia usunięcie głęboko 

osadzonego brudu z runa.

- Do wykładzin wełnianych i puszystych najlepiej nadaje się odkurzacz z płaską ssawką.

Usuwanie plam w czterech krokach

Usuwanie suchych i ciekłych plam jest tym łatwiejsze, im szybciej do tego przystąpić.

Nie należy rozprzestrzeniać brudu na cały dywan, a następnie próbować go wycierać mopem.

Pierwszy krok: Usunąć luźny brud i ciecze.

Odkurzyć luźny brud i dokładnie zdrapać osadzony brud łyżką lub tępą stroną noża. Zamieść i odkurzyć. Ciekłe plamy osuszyć 

jak najszybciej suchym białym ręcznikiem papierowym lub szmatką wchłaniającą wilgoć.

Drugi krok: Rozpuścić w letniej wodzie.

Następnie nalać na plamę trochę letniej wody. Osuszyć suchym białym ręcznikiem papierowym lub szmatką wchłaniającą wilgoć. 

Nie stosować żadnych środków do płukania ani czyszczenia, ponieważ w miejscu usuniętych plam szybciej ponownie pojawi się 

brud.

Trzeci krok: Użyć szamponu do dywanów.

Jeśli plam nie można usunąć wodą, należy użyć dostępnego w handlu szamponu do dywanów. Umożliwia to usunięcie tłustych 

plam różnego rodzaju, które są rozpuszczalne w wodzie. Po rozpuszczeniu materiałów należy je stopniowo usuwać.

Czwarty krok: Użyć odplamiacza.

Jeśli mimo wykonania trzech pierwszych kroków plama nie została całkowicie usunięta, można spróbować usunąć resztę brudu 

za pomocą odplamiacza. Należy poczekać, aż dywan całkowicie wyschnie, a następnie spryskać go preparatem, który zawiera 

rozpuszczalniki organiczne. Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami i pamiętać o zebraniu preparatu czystą, lekko 

wilgotną szmatką. Najpierw należy spryskać preparatem dywan w miejscu nierzucającym się w oczy, aby sprawdzić, czy 

niepowoduje on odbarwienia. Następnie często jest niezbędne powtórzenie czyszczenia za pomocą szamponu do dywanów lub 

środka do czyszczenia ekstrakcyjnego w rozpylaczu. 



Usuwanie plam z określonych substancji w gospodarstwie domowym

Plamy z krwi: poczekać, aż krew wsiąknie w zimną wodę, a następnie osuszyć plamę i wyczyścić miejsce szamponem do 

dywanów.

Guma do żucia: położyć na gumie do żucia kostkę lodu i poczekać, aż stwardnieje i zrobi się krucha. Pokruszyć ją i odkurzyć. 

Miejsce, gdzie była plama, można następnie wyczyścić szamponem do dywanów.

Wosk: ostrożnie zdrapać wosk łyżką lub tępą stroną noża. Rozcieńczyć pozostałe cząsteczki benzyną. Niektórzy zalecają użycie 

letniego żelazka i ręcznika papierowego, ale raczej byśmy to odradzali, ponieważ wymaga to zachowania bardzo dużej 

ostrożności w przypadku kolorowych świec. Mogłoby to spowodować odbarwienie kolorowych włókien.

Czerwone wino: zebrać wino ręcznikiem papierowym i gdy miejsce po winie wyschnie, nasypać na nie trochę soli. Następnie 

odkurzyć wyschniętą sól i wyczyścić miejsce po plamie szamponem do dywanów.

Intensywne czyszczenie

Mniejsze powierzchnie można dość łatwo wyczyścić gąbką lub szczotką.

W przypadku większych powierzchni bardzo przydatne są maszyny do czyszczenia.

Wybór metody czyszczenia zależy od rodzaju dywanu, sposobu jego położenia i stopnia zabrudzenia.

Czyszczenie na sucho

Rozsypać proszek do czyszczenia na dywanie

Proszek należy wetrzeć szczotką lub specjalną maszyną do czyszczenia dywanów dostępną w handlu.

Poczekać chwilę, żeby dywan wysechł, a następnie odkurzyć suchy proszek wraz z brudem.

W trakcie procesu czyszczenia po dywanie można cały czas chodzić. Ze względu na niestosowanie wody czyszczenie na sucho 

doskonale nadaje się do czyszczenia luźnych dywanów, wykładzin na podkładzie lub wykładzin wrażliwych na wilgoć. Wykładzin 

puszystych ani wełnianych nie można czyścić proszkiem. Wcieranie proszku w wykładzinę mogłoby uszkodzić długie włókna.

Czyszczenie na mokro

Szampon do dywanów należy wetrzeć w wykładzinę gąbką, ręcznie lub specjalną maszyną dostępną w handlu. Poczekać, aż 

dywan wyschnie, a następnie odkurzyć go dokładnie odkurzaczem ze szczotką.

W przypadku stosowania środka do czyszczenia ekstrakcyjnego w rozpylaczu należy go nałożyć na dywan za pomocą 

specjalnego urządzenia.

Korzystanie z metod czyszczenia na mokro wymaga fachowego przeprowadzenia procesu kładzenia. Dotyczy to zwłaszcza 

wykładzin składających się całkowicie lub częściowo z włókien roślinnych. Po dywanie nie można chodzić przez dość długi czas: 

około 12 godzin.

W porównaniu z czyszczeniem na sucho czyszczenie na mokro jest skuteczniejsze i usuwa nawet najbardziej odporne plamy. W 

przypadku wrażliwych wykładzin (z runem pętelkowym, o konstrukcji Saxony lub puszystych) najefektywniejszą metodą 

czyszczenia jest czyszczenie ekstrakcyjne za pomocą środka w rozpylaczu. Urządzenia do czyszczenia za pomocą szamponów i 

czyszczenia ekstrakcyjnego można wypożyczyć w specjalistycznych sklepach i supermarketach.

Można również zwrócić się po fachową poradę do firm zajmujących się czyszczeniem.

Istotne jest przestrzeganie następujących zasad:

- Nie moczyć zbytnio dywanów.

- Preparaty do czyszczenia stosować w umiarkowanych ilościach.

- Usuwać wszystkie pozostałości środków czyszczących.

- Nie chodzić po dywanie, dopóki nie wyschnie.


