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A nagy összehasonlítás
A Tisztaszőnyeg Szőnyegtisztítás munkatársai behatóan vizsgálták
a piacon fellelhető legtöbb szőnyegtisztítási lehetőséget.

A Tisztaszőnyeg Szőnyegtisztítás 30 éves tapasztalattal rendelkezik
szőnyegtisztítás

terén.

Egyedileg

fejlesztett

gépekkel

és

hatékony,

de

kímélő

tisztítószerekkel tisztítunk szőnyeget.
Összehasonlítottuk a boltban kapható szereket, bérelhető gépeket és szőnyegtisztító
cégeket a Tisztaszőnyeg Szőnyegtisztítás eredményeivel és elvárásaival.
Előre bocsáthatjuk, hogy házilag időigényes, költséges dolog a szőnyegtisztítással
próbálkozni. Még fontosabb hogy alaposan nem tudjuk kitisztítani a szőnyeget házilag.
A Tisztaszőnyeg a száraz tisztítást javasolja otthoni szőnyegtisztításra (porszívó, prakker).
Fontos a foltokat gyorsan kezelni mosóporos/mosófolyadékos oldattal, erre alkalmasak a
ruháinkhoz használt tisztító szerek.

Szőnyegtisztító sampon

Tisztaszőnyeg értékelése: 3/10

Ára: 1000 - 2400 Ft + (gépbérlés 2500-5000 Ft)
Felület, amire elegendő a címke szerint:
Felület, amire elegendő a gyakorlatban:
Időráfordítás > 2 óra

Tisztaszőnyeg észrevételei:

A nedvesen felvitt anyagot száradás után – amit a használati útmutató javasol - nem lehet
kiszedni mivel a vízzel és a tisztítószerrel némileg feloldott szennyeződés is szőnyeg
mélyére kerül. A termékben található anyag később az ipari vizes tisztítás során sárgás,
ragacsos folyadékként távozott a szőnyegből. Folttisztításra mérsékelten alkalmas ám az
ára magas.
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Tisztaszőnyeg javaslata:

Vizes tisztítással ne próbálkozzunk otthon. Bérelhető szőnyegtisztító gépek gyenge
hatásfokuk miatt szintén a szőnyegben hagyják a vizet és a szennyeződést. Kellemetlen
meglepetésben lehet részünk, ha nem távolítjuk el a szőnyegbe juttatott vizet, ugyanis az
oda juttatott víz megfelelő szárítás híján nem távozik, így a szőnyeg megbüdösödhet,
rosszabb esetben bepenészedhet. A boltban kapható szőnyegtisztító szerek mérsékelten
ajánlhatók folttisztításra (a ruhákhoz használt folttisztítóval ugyanazt a hatást érhetjük el).

Szőnyegtisztító por

Tisztaszőnyeg értékelése: 1/10

Ára: 2000 - 3500 Ft
Felület, amire elegendő a címke szerint: 20m2
Felület, amire elegendő a gyakorlatban: 10 m2
Időráfordítás > 2 óra

Tisztaszőnyeg észrevételei:

Rendkívül irritatív anyag könnyen okozhat színlevérzést folyadékkal keveredve. A felvitt
anyag nem távolítható el teljesen háztartási porszívóval. Porszívónk könnyen tönkremehet
a finom szemcsés portól mivel azt csak részben szűri ki a porzsák. Kibontás után az egész
dobozt fel kell használni, nem tárolható mivel nedvességet veszít. Erős maró hatása miatt
foltot hagyhat a szőnyegben. A makacs vagy mélyebben lévő foltokat nem távolítja el.

Tisztaszőnyeg javaslata:

Ahogy azt a Miért tisztíttassuk c. cikkünkben taglaltuk, a finom szemcsés port a háztartási
porszívók nem tudják kiszívni a szőnyeg szálai közül. A szer rendkívül finom szemcsékből
áll, ezért miután felvittük a szőnyegre könnyedén a szőnyeg mélyére jut ahol ha nem
távolítjuk el hosszabb időn keresztül, maró hatást fejt ki, roncsolja szőnyeg szálait.
Rosszabb esetben nedvesség hatására – pl.: kiborult pohár víz - feloldja a szőnyegben
lévő festékanyagot és színlevérzés jöhet létre.
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Bérelhető szőnyegtisztító gépek

Tisztaszőnyeg értékelése: 5/10

Ára: gépbérlés 2500 - 8000 Ft + szőnyegtisztító szer (500-1000Ft) + szállítási költség
Időráfordítás > 2 óra
Tisztaszőnyeg észrevételei:
A bérelhető szőnyegtisztító gépek nagyteljesítményű porszívók. Porszívózásra kifejezetten
alkalmasak bár ahhoz kicsit drága. Sajnos az általunk felkeresett gépkölcsönzők
egyikében sem találtunk a szőnyeg mélytisztítására alkalmas berendezést.
Tisztaszőnyeg javaslata:
A bérelhető vizes porszívók nem alkalmasak szőnyegtisztításra. Költségesek és
időigényesek. Itt is fennáll a szőnyeg befülledésének veszélye mivel a vizet ezek a gépek
is csak a szőnyeg felső részéből képesek eltávolítani. Ha mindenképpen otthoni tisztításra
vállalkozik, leghatékonyabb megoldás a száraztisztítás (porszívó, prakker). Óvatosan
rázzuk a szőnyeget, mert a szálak eltávolodnak egymástól a rázás során és a szőnyeg
végei foszlásnak indulnak.
Olcsó szőnyegtisztítás

Tisztaszőnyeg értékelése: 1/10

Ára: 0 - 700 Ft/m2
Időráfordítás: Tisztaszőnyeg észrevételei:
Az általunk megkérdezett szőnyegtisztítók a szőnyeg összevizezését és kiporszívózását
ígérték a fenti összeg fejében mindezt rendkívül rövid – akár néhány órás – határidővel.
Tapasztalatból mondhatjuk, hogy a szőnyegtisztításhoz elengedhetetlen a száraz porolás,
a mélytisztítás és a vákuumos vegyszer eltávolítás.
Tisztaszőnyeg javaslata:
Még ha az ára kecsegtetőnek is tűnik, az olcsó szőnyegtisztítás fogalma sajnos nem
létezik. Az ilyen jellegű munkáért fizetni „ablakon kidobott pénz”.

