Jak skutecznie
czyścić

tapicerkę meblową
metodą prania ekstrakcyjnego

?
Wiedza, której nie znajdziesz w jednym miejscu.
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Wstęp
Drogi czytelniku,
przygotowałem dla Ciebie tą lekturę, abyś nie musiał szukać rozrzuconej po
internecie wiedzy w zakresie prania ekstrakcyjnego.
Wypożyczyłeś sprzęt, by jednorazowo wyprać swój mebel, a może rozkręcasz swoją
działalność w tej branży. W każdym z tych wypadków znajdziesz wiedzę, której
będziesz mógł użyć do fachowego czyszczenia!
Po przeczytaniu tego materiału nie będziesz miał problemu z usunięciem brudu
znajdującego się na meblach.

Czytając tego eBooka dowiesz się między innymi jak:
●
●
●
●
●
●
●
●

przygotować się do pracy
przygotować pomieszczenie oraz czyszczony obiekt
jakich środków używać w zależności od materiału i rodzaju zabrudzenia
działać mechanicznie na zabrudzenia
prać ekstrakcyjnie
odplamiać cięższe zabrudzenia
suszyć
dbać o odkurzacz piorący

1.
__________________
Pranie tapicerki meblowej
a) Zabezpieczenie otoczenia
Jeśli masz zwierzę domowe bądź dziecko zabierz je z pokoju w którym wykonywana
jest praca. Podczas pracy używana jest chemia, która może uszkodzić oczy!
Przed rozpoczęciem czyszczenia musimy upewnić się, że wszystko co otacza nasz
obiekt prania jest bezpieczne, mam na myśli meble, ściany, elektronikę a głównie
panele, które mogą puchnąć w reakcji z wodą.
Będziemy działać na przykładzie prania sofy.
Sofa stoi przy ścianie na drewnianych panelach a w jej środku znajdują się złożone
kołdry i prześcieradła, aby mieć dostęp do całego mebla i żeby nie spryskać ściany
cieczą odsuwamy go na około metr, a jeżeli nóżki nie są zabezpieczone filcem
podnosimy sofę. Mebel stojący w takiej odległości od ściany daje nam możliwość
wygodnej pracy przy nim.
Wszystko co jest w kanapie wyciągamy, nie chcemy przecież zamoczyć naszej
kołdry!
Dookoła sofy rozkładamy ręczniki, bądź folie, jeżeli nie chcesz brudzić dużej ilości
ręczników, weź dwa i rozkładaj je zawsze w miejscu w którym aktualnie spryskujesz
lub czyścisz.
Ważne jest, aby pre-spray nie miał kontaktu z podłogą, pre-spray ma to do siebie, że
pozostawia białe smugi na podłodze, które ciężko zmyć!

b) Odkurzanie na sucho
Mało skomplikowany etap, ale bardzo ważny! Przygotuj swój zwykły odkurzacz i
zamontuj w nim najlepiej końcówkę przedstawioną na obrazku.

Odkurz teraz wszystkie szczeliny w swojej kanapie, siedziska, podłokietniki, plecy, po
prostu całą kanapę. Przy odrobinie szczęścia może znajdziesz kilka złotych :)

c) Przygotowanie pre-sprayu
Na tym etapie trzeba zdefiniować rodzaj zabrudzenia oraz z jakiego materiału
zrobiony jest nasz mebel. W zdecydowanej większości wypadków użyjemy
bardzo ciepłej wody 70-100°C. Gdy naszym oponentem jest krew używamy zimnej
wody zarówno w pre-sprayu jaki i w płukance.
Alcantara, wełna, bawełna z domieszką poliestru to materiały, które muszą być prane
w wodzie letniej. Podałem najpopularniejsze wyjątki, które warto znać.
W przypadku zdecydowanej większości zabrudzeń jakie powstają przez jedzenie,
kawę, krew, mocz, kał, wymiociny, trawę itp. usuniemy je używając środka “Enz-All”.
“Enz-All” również świetnie się sprawdzi w usuwaniu tłustych zabrudzeń. Jednak nie
zawsze da radę z intensywnym zapachem niektórych odorów takich jak mocz, w
takim wypadku użyjemy “Kill Odor Plus”.
Do wełny jak i bawełny użyjemy innego środka niż “Enz-All”, ze względu na to, że są
wykonane z naturalnych surowców. Do stworzenia pre-sprayu dla naturalnych
materiałów użyjemy “PreKleen Enzyme Soil Lifter”, pamiętaj o letniej wodzie!
Dawkowanie środków znajdziesz na ich opakowaniach seryjnych lub na naszej
stronie internetowej w zakładce wypożyczalnia.

Polecam użycie opryskiwacza Kwazar Venus 1.5l lub 2l.

d) Opryskiwanie pre-sprayem
Swoim wcześniej przygotowanym pre-sprayem dostosowanym do materiału i
zabrudzenia, podchodzimy do sofy i spryskujemy ją z odległości około 20cm tak, aby
materiał był wyczuwalnie mokry. Zaczekaj teraz około 10 minut, aby zaszły reakcje
chemiczne. W tym czasie przygotuj odkurzacz do prania ekstrakcyjnego…

e) Przygotowanie odkurzacza ekstrakcyjnego (karcher puzzi 8/1)
Zakładam, że podłączenie do prądu nie stanowi problemu :)
Sprawdź czy filtr nie jest brudny. Znadziesz go po wyjęciu wiadra, wygląda on tak:

↙

Wyciągniesz filtr ciągnąc go do góry za plastikowy element, który wsakzuje strzałka.

Nalej do wiadra wody o odpowiedniej temperaturze maksymalnie 50°C, w zależności
od rodzaju zabrudzenia i materiału - patrz podpunkt c) przygotowanie pre-sprayu.
Następnie przelej ją do zbiornika, odłóż wiadro na miejsce i zamknij przykrywką.
Użyj środka “Formula 90” wzbogaci on materiał o ładny cytrusowy zapach i pomoże
rozbić resztki brudu. W przypadku czyszczenia materiałów pochodzenia naturalnego
tzn. wełna, bawełna nie używaj więcej niż 10g na 10l wody!
Przycisk po lewej stronie odpowiada za wciąganie wody, drugi odpowiada za prace
pompy dzięki, której możesz opryskać materiał płukanką.

f) Działanie mechaniczne
Podczas przygotowania odkurzacza ekstrakcyjnego minęło kilka minut, jeżeli zajęło Ci
to 15 minut nic się nie stało, jeżeli 5 minut odczekaj jeszcze chwile i zacznij działać
mechanicznie na materiał. W miejscach w, których nie ma brudu, są wyraźnie czyste ,
nie trzyj, szkoda materiału, każda czynność podczas prania wpływa na zużycie obicia
łóżka. Trzeć możesz dwoma rodzajami szczotek - pierwsza po lewej stronie jest to
szczotka na wkrętarkę (K2 Brill), uważaj na szybkość obrotów, aby nie zniszczyć
kanapy. Drugą szczotką jest szczotka ręczna (K2 Brush).

g) Pranie ekstrakcyjne
Zbyt duża ilość wody może doprowadzić do powstania pleśni wewnątrz kanapy.
Nawet jeżeli za mocno zmoczysz materiał nie martw się, odkurzaczem ekstrakcyjnym
możesz wessać nadmiar wody, a suszarka wyeliminuje całkowicie problem.
Do czyszczenia ekstrakcyjnego możesz użyć gorącej wody około 50°C lub gorącego
roztworu z dodatkiem Formula 90. Formula 90 posiada właściwości odtłuszczające
materiał i nadaje ładny zapach.

Po naciśnięciu dwóch przycisków od ssania oraz dyspozytora wody zaczynamy
pranie ekstrakcyjne. Pierzemy tak, aby ssawka dotykała materiału wtedy kiedy
ciągniemy w swoją stronę. Kiedy będziemy trzeć ssawką od siebie - do siebie i tak w
kółko może dojść do uszkodzenia ssawki. Pranie wykonujemy do momentu, aż nie
przestanie lecieć brudna woda. W przypadku mocnych zabrudzeń warto powtórzyć
ponownie etap d i f, a gdy już skończysz pracę i w odkurzaczu zostanie nadmiar wody
odsącz go dyszą ssącą wkładając ją do zbiornika z wodą.

Pamiętaj! Woda musi mieć odpowiednią temperaturę w zależności od materiału i
rodzaju zabrudzenia, gorąca woda jest stosowana w 90% przypadkach.

h) Odplamianie
Wykonałeś pranie ekstrakcyjne, w wiadrze widzisz, że woda jest czysta a plama
wciąż jest?
Ruszamy z odplamiaczami! Połową sukcesu jest znajomość pochodzenia plamy, w
takiej sytuacji mamy już widzę, którego środka użyć.
Poniżej przedstawiam odplamiacze dla konkretnych zabrudzeń:
Ink Exit - atrament, marker, tusz
Spot lifter - barwnik spożywczy, cacao, dżem, jajka, ketchup, musztarda, krem
kosmetyczny, leki, trawa, tłuste jedzenie, kał
Red X It - barwnik spożywczy, kał
Paint, Oil, Grease Remover - bejca, farba olejna, klej, farba (na bazie wody),
lakier do paznokci, marker, olej silnikowy, pasta do butów, make-up,
smoła/asfalt, smar, szminka, tusz, wosk.
Stain Exit - cola, kawa bezkofeinowa, drink, koktajl, lakier do paznokci, lody,
musztarda, sok owocowy, sos, trawa, wino, wosk, kawa bezkofeinowa
DyeGone tego środka używamy w momencie gdy żaden powyższy nie daje rady,
jest naszą bronią ostateczną - ketchup, sos pomidorowy, cola, bejca, kawa,
herbata, drink, koktajl, leki, lody, musztarda, sos, trawa, wino, wosk
Dokładna instrukcja użycia każdego ze środka znajduje się na opakowaniu
produktu.
Po użyciu odplamiacza wypłukujemy go odkurzaczem ekstrakcyjnym.

i) Suszenie
Na tym etapie kończymy naszą pracę z tapicerką. Przyda Ci się odkurzacz
ekstrakcyjny - wyssaj nim z tapicerki jak największą ilość pozostałej wody,
następnie kładziemy najlepiej 2-3 osuszacze na kanapie i po dziesięciu minutach
sprawdzamy jak suchy jest materiał, jeżeli wciąż jest mokry sprawdzamy co pięć
minut, po wysuszeniu zmieniamy pozycje. Osuszacze możemy stawiać bokiem tak,
aby osuszały podłokietniki lub oparcia.

