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ČISTENIE A ÚDRŽBA VLNENÝCH KOBERCOV LANO 

 

ZDRAVÉ, POHODLNÉ PROSTREDIE   

Vlna -  inovatívna, univerzálna a odolná. Dokonalý mix prirodzenej trvácnosti, sily a komfortu, vlna je 

ideálnou voľbou pri výbere podlahovej krytiny.  

Vlnené podlahové krytiny sú výborným spoločníkom pre zdravý domov. Štúdie ukazujú, že prirodzená 

schopnosť vlny regulovať vlhkosť vzduchu a absorbovať znečisťujúce látky v prostredí zvyšuje kvalitu 

vzduchu, ktorý dýchame. Vlna má tiež prirodzené vlastnosti pohlcovania zvuku. 

STAROSTLIVOSŤ O VLNENÉ PODLAHOVÉ KRYTINY  

Tu je niekoľko jednoduchých pokynov, ako sa starať o Vaše vlnené podlahové krytiny. 

Vždy si prečítajte štítok ohľadom špecifických inštrukcií týkajúcich sa starostlivosti o Vašu podlahovú 

krytinu, nakoľko sa inštrukcie môžu líšiť. Nasledujúce rady o údržbe dopomôžu k dlhšej životnosti 

Vášho koberca. 

Vysávanie 

Odporúča sa týždenné vysávanie koberca v bytových priestoroch a denné vysávanie v komerčných 

priestoroch, aby sa predišlo trvalému usadeniu špiny v jeho vlase, čo by mohlo zrýchliť opotrebovanie 

koberca, a to trením vlákien v základe vpichu.  

Existujú rôzne typy vysávačov, napríklad klasický sací vysávač a vysávač s rotačnou kefou. Obidva sú 

efektívne pre pravidelné čistenie, obzvlášť pre koberce s hustým vlasom. V prípade kobercov 

s uzlíkovým vlasom použite len klasický sací vysávač, bez použitia kief. 

Posledný ťah vysávača by mal byť v smere vlasu. Je dôležité dodržiavať pokyny od výrobcu, aby sa 

dosiahol čo najlepší výsledok. 

Čistenie  

Ak pravidelne vysávate a okamžite odstraňujete škvrny z koberca, možno ani nebudete potrebovať čistiť 

Váš koberec po dobu jedného roka (možno aj dlhšie), dokonca aj keď ide o svetlú farbu koberca. Keď 

koberec začne vyzerať špinavo, môžete ho vyčistiť buď sami alebo ho nechať vyčistiť odbornou firmou. 

Ak sa rozhodnete koberec čistiť sami, uistite sa, že používate kvalitný čistiaci prostriedok a pozorne 

postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezáleží na tom, aký opatrný ste, po usušení zvyčajne na vlase 
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koberca ostáva malý zvyšok čistiaceho prostriedku. Ak máte nekvalitný čistiaci prostriedok, jeho 

zvyšky môžu urýchliť proces znečistenia.  

Mokré šampónovanie  

Na vlnený koberec je dôležité použiť neutrálny šampón, určite nie zásaditý. Nikdy nepoužívajte domáce 

čistiace prostriedky a ani šampóny, ktoré smrdia za amoniakom. Aby ste skontrolovali kvalitu čistiaceho 

šampónu na koberec, odlejte kúsok šampónu do misky a nechajte cez noc odstáť. Potom prebytočné 

množstvo šampónu vylejte a misku nechajte uschnúť so zvyškovým šampónom. Ak bude zvyškový 

šampón lepkavý a bude sa na neho usádzať prach, to znamená, že je nekvalitný. Ak používate stroj na 

šampónovanie, postupujte podľa inštrukcií. Tam, kde je to možné, odstráňte z izby nábytok a dôkladne 

povysávajte pred šampónovaním. Počas šampónovania je dôležité, aby koberec veľmi nenavlhol, nebol 

mokrý, pretože vlas a podklad sa môžu zdeformovať resp. zvlniť. Pred tým, ako položíte nábytok späť 

na svoje miesto, koberec nechajte dôkladne vyschnúť. Nábytok sa nesmie položiť späť, pokiaľ koberec 

nie je úplne suchý. To platí aj o chodení po koberci.  

Absorpčný prášok  

K dispozícii je celý rad čistiacich práškov, ktoré obsahujú rozpúšťadlo alebo detergent. Skontrolujte 

pokyny od výrobcu. Koberec najprv povysávajte, potom po ňom posypte prášok, včešte ho do 

kobercového vlasu a koberec opäť povysávajte. V prípade uzlíkového vlasu prášok nevyčesávajte. 

Nie je dôležité odstrániť všetok prášok z vlasu koberca, nakoľko to môže minimalizovať znečistenie. 

Táto metóda pomocou prášku je jednoduchý spôsob, ako koberec posilniť. Takisto to menej zdeformuje 

vlas koberca, a pretože koberec nie je v kontakte s vodou, izba je pripravená skôr na opätovné použitie.  

Aerosólny penový šampón  

Na ľahké čistenie malých plôch môže byť použitá aj táto metóda. Odporúča sa šampón najskôr otestovať 

kvôli lepkavým zvyškom, ktoré by mohli priťahovať prach. Pena je zvyčajne nanášaná na koberec 

v menšom množstve a nanesená do vlasu pomocou mierne navlhčenej špongie alebo kefy.  

Po vyschnutí koberec dôkladne povysávajte. V každom prípade však skontroluje pokyny od výrobcu.  

Rozprašovanie – extrakcia  

Pri tejto metóde, o ktorej sa častokrát nesprávne zmieňuje ako o „čistení parou“, sa do kobercového 

vlasu vstrekne horúca voda s čistiacim roztokom pod tlakom tak, že špina je zachytená a zničená vo 
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vode, ktorá je takmer okamžite odsatá výkonným systémom mokrého vysávania. Táto metóda je 

obzvlášť užitočná pri veľmi špinavých kobercoch, pretože odstraňuje hlboké usadeniny, ale nemusí 

vyčistiť povrch koberca tak dobre ako iné metódy. Taktiež je táto metóda vhodná pri odstraňovaní 

zvyškov čistiacich prostriedkov z mokrého šampónovania – spolu tieto dve metódy môžu obnoviť veľmi 

špinavý koberec. Aj keď sa stroj používaný pri tejto metóde dá požičať, najlepšie je nechať si urobiť 

tento typ čistenia profesionálmi, pretože si treba dať pozor, aby nedošlo k premočeniu koberca a tým 

k zničeniu kobercového vlasu a podkladu.  

Ak však používate požičaný stroj, je dôležité postupovať podľa pokynov a neprekročiť koncentráciu 

prísad alebo teplotu vody odporúčanú výrobcom chemikálii/čistiacich prostriedkov.  

Čistenie vo fabrike/v čistiarni 

Profesionálne čistenie vo fabrike je ideálne pre kusové koberce a kobercové štvorce, pretože všetka 

špina môže byť efektívne odstránená. Nie je to vhodné na čistenie metrážnych kobercov kvôli 

nepríjemnostiam a výdavkom spojenými s odstránením a znovu nainštalovaním koberca.  

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA ČISTENIA  

Aby ste sa uistili, že Váš vlnený koberec si udržuje svoj dobrý vzhľad, je nevyhnuté dodržiavať 

pravidelné čistenie, vrátane okamžitého odstránenia rozliatej látky, aby sa zabránilo škvrnám na koberci. 

Okamžitá akcia je dôležitá, aby sa zabránilo prenikaniu rozliatej látky do vlákna vlasu a stalo sa jeho 

pevnou súčasťou. Preto sa odporúča aj každodenná kontrola koberca. Súpravu nástrojov na 

odstraňovanie škvŕn si môžete zakúpiť alebo si môžete vytvoriť svoju vlastnú súpravu, ktorá by však 

mala obsahovať nasledujúce položky:  

 Šampón na čistenie kobercov slúžiaci na odstránenie škvŕn z tekutej látky 

 Rozpúšťadlo na odstránenie mastných škvŕn 

 Odstraňovač žuvačiek (mraziaci prostriedok alebo rozpúšťadlo) 

 Špeciálny odstraňovač atramentu, ovocia, džúsu, kávy ... 

 Biele suché obrúsky na vyčistenie rozliatej látky 

 Malé špongie na nanášanie šampónu, rozpúšťadla ... 
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SPRIEVODCA ČISTENÍM KROK ZA KROKOM  

Ak sa vyskytnú škvrny od rozliatej látky, je dôležité, aby boli okamžite odstránené!  

Tu je návod, ktorý Vám uľahčí čistenie.  

Krok 1 – Nožíkom (tupým) alebo lyžicou naberte pevnú látku z koberca. 

Krok 2 -  Bielu papierovú utierku alebo obrúsok pritlačte na škvrnu, čím tekutinu vysajete.   

Krok 3 – Určte metódu odstraňovania škvŕn z tabuľky uvedenej nižšie.  

Krok 4 – Ešte pred vyčistením škvrny otestujte metódu na nenápadnom kúsku koberca kvôli možným 

farebným zmenám.  

Krok 5 – S pohybom odsávania alebo pritláčaním pracujte smerom dovnútra od okraja škvrny, aby sa 

zabránilo jej šíreniu.  

Krok 6 – Netrite kobercový vlas počas čistenia škvrny alebo počas fázy oplachovania.  

Krok 7 - Pri odstraňovaní škvŕn sa vždy uistite, že je koberec suchý pred tým, ako prejdete na ďalší 

krok ošetrenia. 

Krok 8 – Miesto opláchnite čistou, vlažnou vodou z kohútika použitím čistej bielej handričky alebo 

špongie.  

Krok 9 – Po odstránení škvrny pritlačte bielu papierovú utierku alebo obrúsok  na škvrnu, čím vysajete 

vlhkosť.  

Krok 10 – Nechoďte po koberci, pokiaľ nie je suchý.  

ZOZNAM ŠKVŔN A ICH OŠETRENIE  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré bežné typy škvŕn a odporúčané ošetrenie. Pozrite si prosím 

príslušné číslo v sekcii „Ako vyčistiť škvrny“ pre adekvátny typ ošetrenia. Škvrny čistite 

v odporúčanom poradí.  

 

 

 

 

 



5 
 

TYP ŠKVRNY 
POSTUP OŠETRENIA 

1. 2. 3. 

ATRAMENT – guľôčkové pero 4 1  

ATRAMENT – plniace pero 9 1 6 

BIELIDLO 1   

CVIKLA 1   

ČAJ (čierny alebo biely) 2 10 1 

ČOKOLÁDA 1 2  

EMULZNÁ FARBA 2 10 1 

EXKREMENT 1   

HORČICA 1   

HRDZA 2 1 11 

KAKAO 2 10 1 

KÁVA (čierna alebo biela) 2 10 1 

KRÉM 2 1  

KRV 10 6  

LAK NA NÁBYTOK 2 1  

LAK NA NECHTY  8 2  

LAK NA TOPÁNKY 2 1  

MASLO 2 1  

MASTNOTA/TUK 2 1  

MLIEKO 9 2 1 

MOČ 1   

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 9 1 5 

OLEJ 2 1  

OLEJE NA VARENIE 2 1  

OLEJOVÁ FARBA 3 2 1 

OVOCNÝ DŽÚS 9 1  

PASTA NA LEŠTENIE KOVOV 2 1  

PIVO 1   

PLESEŇ 1 5  

POPÁLENINA 5   

RÚŽ 2 1  

SMOLA 3 2 1 

ŠALÁTOVÝ DRESING 2 1  

ŠŤAVA/OMÁČKA 9 1  

TRÁVA 4   

VAJÍČKO 1   

VÍNO – biele 1   

VÍNO - červené 12 9 6 

VOSK ZO SVIEČKY 3   

VOSKOVKY (alebo farebné fixky) 2 1  

ZMRZLINA 1   

ZVRATKY 1   

ŽUVAČKA 7   

 

AKO VYČISTIŤ ŠKVRNY:  

1 - Roztok jednej čajovej lyžičky osvedčeného čistiaceho prášku na vlnu a jednej čajovej lyžičky bieleho 

 

 octu a jedného litra teplej vody.  
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2 – Prostriedok na chemické čistenie, náplň do zapaľovača alebo minerálny terpentín. Upozornenie: 

Zabezpečte, aby sa v blízkosti nenachádzal plameň ani zapálená cigareta. Používajte len v dobre vetranej 

miestnosti.  

3 – Minerálny terpentín. Jeho účinnosť sa zvýši, ak sa zmieša s rovnakým množstvom prostriedku na 

chemické čistenie. Upozornenie: Zabezpečte, aby sa v blízkosti nenachádzal plameň ani zapálená 

cigareta. Používajte len v dobre vetranej miestnosti.  

4 - Denaturovaný lieh. Upozornenie: Zabezpečte, aby sa v blízkosti nenachádzal plameň ani zapálená 

cigareta. Používajte len v dobre vetranej miestnosti.   

5 - Peroxid vodíka (20 vol.). Zrieďte 1 diel 10 dielmi studenej vody.  Upozornenie: Nepoužívajte na 

tmavé alebo vzorované tkaniny.  

6 - Odstraňovač farbív. Zrieďte 1 diel 50 dielmi studenej vody. Upozornenie: Nepoužívajte na tmavé 

alebo vzorované tkaniny.  

7 - Odstraňovač žuvačiek (mraziaci prostriedok).  

8 - Odlakovač na nechty.  

9 - Čistá teplá (nie horúca) voda.  

10 - Studená voda.  

11 - Slabý roztok bieleho octu alebo citrónovej šťavy a studenej vody.  

12 - Absorpčný prášok (napr. soľ alebo zásyp). Posypte rozliate miesto, nechajte cez noc odstáť a na 

druhý deň dôkladne povysávajte.  

Poznámky:  

1. Pri pokuse odstrániť akékoľvek škvrny vždy dbajte na to, aby tkanina bola suchá predtým, než 

pristúpite k ďalšiemu kroku ošetrenia.  

2. Medzi rozpúšťadlá bežne používané pri chemickom čistení patrí perchlóretylén, lakový benzín alebo 

fluorokarbóny.   
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VLNA JE...  

Prírodná – vlna je úplne prírodné vlákno. 

Biologicky rozložiteľná – Na rozdiel od väčšiny umelých vlákien sa vlna v prípade likvidácie 

prirodzene rozloží späť do zeme v priebehu pár rokov.  

Obnoviteľná – Každý rok ovce produkujú nové rúno, čo robí z vlny prirodzene obnoviteľný zdroj 

vlákna. 

VÝHODY VLNY  

 Odolná a dlhotrvajúca 

 Zachováva si tvar a výšku vlasu 

 Rýchlo sa obnoví po záťaži nábytkom 

 Odoláva trvalým odtlačkom 

 Absorbuje a odstraňuje zo vzduchu veľa škodlivých pachov (vnútorné znečistenie)  

 Odolná voči ohňu a plameňom 

 Znižuje elektrostatický náboj 

 Poskytuje prirodzenú tepelnú a zvukovú izoláciu 

 Reguluje vlhkosť vzduchu 

 Znižuje prach prenášaný vzduchom  

 

 

 

 

 

 

 

 


