TISZTASZŐNYEG.hu

Bízzuk profikra a szőnyegtisztítást!
Talán nincs is olyan lakás, amelyben ne lenne legalább egy szőnyeg, hiszen trendek ide
vagy oda, a szőnyeg mindig otthonos hangulatot teremt. A szőnyegtisztítás azonban nem
egyszerű kérdés, hiszen a szálak mélyét csak a profik ismerik igazán.
A lényeg a mélyben rejtőzik
De miért is van szükségünk szőnyegtisztításra? Kérdezhetnénk, mivel otthon is neki tudunk
állni kiporszívózni vagy súrolni a szőnyeget ám egy háztartási porszívó –de még bérelt gép semnem lehet elég alapos ha szőnyegtisztításról van szó.
Szőnyegeinknek meg van az a hálás tulajdonsága más burkolatfajtákkal szemben, hogy
elnyelik a levegőben szálló port és nem engedik újra felszállni.
Ezt a port azonban a szálak mélyéről még rendszeres porszívózással sem lehet eltávolítani,
mert a porszívók csak a szőnyeg mélységének felső 1/3-ad részén hatékonyak teljesítményüknél
fogva. Ráadásul a szálak a köztük lévő por csiszoló hatása és a szőnyegen történő járás miatt
meggyengülnek, a szőnyeg felülete fakóvá válik.
Egy rendszeresen karbantartott szőnyegen a felületi változás kevésbé vehető észre, mint a
szőnyeg mélyén. De ha mikroszkóppal vizsgálnánk, láthatóvá válnának az apró, ám annál
kellemetlenebb poratkák és szennyeződések. Ezek azok az élőlények és részecskék, amelyeket
nem lehet eltávolítani háztartási porszívóval, csak professzionális szőnyegtisztító eszközökkel.
Így néz ki a profi tisztítás
A legmodernebb szőnyegtisztítási technológiák olyan hatékony, de kíméletes technikát
alkalmaznak, ami a szőnyeg szálait felborzolja így a szálak közti szennyeződést fellazítja, majd
eltávolítja. A szőnyeg mélyén lerakódott szennyeződést mélymosással távolítják el, amihez nagy
mennyiségű vizet és kíméletes tisztítószereket használnak. Ettől a szőnyeg visszanyeri régi fényét
miközben a szálak között lévő por is távozik a szőnyegből. Az alapos mélymosás során
természetesen nemcsak a látható szennyeződéseket, foltokat távolítják el, hanem a fent említett
mikroszkopikus anyagokat, élőlényeket is.
Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Az első lépésben a szőnyegből porológéppel akár több kiló
(!) port távolítanak el. Ez a mennyiség jól mutatja, hogy mennyi szennyeződés rejtőzhet a szálak
mélyén tudtunk nélkül. Ezután következik a mélytisztítás, amivel a szőnyeg teljes mélységét
átmossák.
A harmadik fázisban a vákuumos vegyszer-eltávolítás során a fellazított szennyeződéseket
nagy mennyiségű vízzel mossák ki, egyben a letaposott, befilcesedett szálakat visszaállítják
eredeti állapotukba. Végül alapos szárítás következik, a szőnyeg teljes mélységéig, leszorított
páratartalom mellett.
Otthon költséges és nem hatékony
A tapasztalat azt mutatja, hogy a nedvesen felvitt anyagot száradás után – amit a használati
útmutató javasol - nem lehet kiszedni, s a vízzel és a tisztítószerrel némileg feloldott szennyeződés
is szőnyeg mélyére kerül, ahol ragacsos anyaggá változik, ami mágnesként vonzza a
szennyeződéseket.
A bérelhető szőnyegtisztító gépek mélymosásra alkalmatlanok mivel erre más elv alapján
működő gépeket használnak. Az így a szőnyegben hagyott a víz és szennyeződés kellemetlen
meglepetést okozhat: a vizes szőnyeg befülledhet, rosszabb esetben bepenészedhet.
Nem jó megoldás a rendkívül irritatív por állagú szőnyegtisztító szerek használata sem,
amelyek nem távolíthatók el teljesen háztartási porszívóval. Ezek a szerek erős maró hatásuk
miatt a szőnyeg mélyén rekedve gyengítik a szálakat, de egy később véletlenül kiborított pohár víz
miatt akár a szőnyeg színének elmosódása is bekövetkezhet.
A szőnyeg épségének megőrzése érdekében a keletkezett foltokat gyorsan kell kezelni, de a
rendszeres tisztítást inkább bízzuk szakemberre.

