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Miért tisztíttassunk szőnyeget?
Mindenki szeretné sokáig megőrizni szőnyege szépségét. Sajnos
ez nem olyan egyszerű feladat mivel szőnyegeink nap mint nap
ki vannak téve különböző fizikai hatásoknak amik lerövidíthetik
szőnyegeink élettartamát.
Alapvető probléma a szőnyeg elkoszolódottsága. A szőnyeg egy idő
után telítődik, összetömörül, „letaposódik” és már nem tudja elnyelni a
port és a levegőben szálló részecskéket (ami az allergia egyik kiváltó
oka is lehet). Sajnos ez a jelenség még a rendszeresen porszívózott
szőnyegek esetén is bekövetkezik, mivel a háztartási porszívók nem alkalmasak a szőnyeg teljes
mélységében történő tisztításhoz. A szálak a köztük lévő por csiszoló hatása és a szőnyegen
történő járás miatt meggyengülnek, a szőnyeg felülete fakóvá válik.
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hatékony, de kíméletes technikát alkalmaz,
ami a szőnyeg szálait felborzolja így a szálak
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A látható és láthatatlan különbség

Fontos fejben tartani, hogy nem csak a látható szennyeződéseket távolítják el egy alapos
mélymosás során. Egy rendszeresen karbantartott szőnyegen a felületi változás kevésbé vehető
észre, mint a szőnyeg mélyén. De ha mikroszkóppal vizsgáljuk a szőnyeget, látható válnak az apró
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porszívóval

csak professzionális

szőnyegtisztító eszközökkel.

Poratkák 500-szoros nagyításban
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Következő példánkban – a jobb személtethetőség kedvéért - egy rendkívül szennyezett szőnyegen
mutatjuk be a Tisztaszőnyeg Szőnyegtisztítás technológiájának hatékonyságát.
Az alany egy 250 X 200 cm-es gépi csomózású, sűrű szövésű, vegyes szálakból (műszál, gyapjú)
készített szőnyeg.
1. Fázis: Porolás
A szőnyegből porológéppel 7,8 kg port távolítottunk el. Ekkor még
rendkívüli mértékű a szálak mélyére taposott összeállt szennyeződés
volt a szőnyegben.
2. Fázis: Szennyeződések fellazítása, mélytisztítás
Gyufásdoboz és 1 kg por

Ebben az esetben a szőnyeget erősebb szőnyegtisztító keverékkel kezeltük. A forgótárcsás
súrológép hatékonyságának köszönhetően fellazította a szőnyegbe ivódott szennyeződést.
3. Fázis: Vákuumos vegyszer eltávolítás
A fellazított szennyeződéseket nagy mennyiségű vízzel mostuk ki, a letaposott, befilcesedett
szálakat visszaállítottuk eredeti állapotukba.
4. Fázis: Szárítás
Mivel ebbe a szőnyegbe az átlagnál jelentősen több vizet használtunk, fontos volt hogy a szőnyeg
teljes mélységét tökéletesen megszárítsuk ezért 50°C-on leszorított páratartalom mellett
szárítottuk.
Még több információ a TISZTASZŐNYEG.hu-n!
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