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Odstranjevanje vinjete
Leto se je končalo in začelo novo, ki mineva še hitreje kot prejšnje. Če bo 
šlo tako naprej, bomo imeli kmalu polno vetrobransko steklo vinjet.

Na strgalu za steklokeramično ploščo zamenjam le rezilo 
z novim, ker nočem umazati stekla z zažgano mastjo 
s štedilnika. Trikrat potegnem in vinjeto dobesedno 
odrežem s šipe. Na steklu ne ostane nič lepila, seveda 
brez poškodb stekla, na armaturni plošči obležijo le delčki 
vinjete, ki so odpadli med rezanjem. Poleg vinjete za leto 
2009 moram odstraniti še ostanke lepila vinjete 2008, 
ki je žal nisem odstranil z rezilom. To zlahka naredim s 
čistilom TischFit, ki poleg ostankov vinjet odstranjuje 
tudi sledi kemičnih svinčnikov, kar s pridom izkoriščam 
pri mojih dveh nagajivcih. Napršim, počakam nekaj 
sekund in obrišem s čudežno krpo, ki ne pušča muck. 
Ko je že povsem črna od umazanije, jo lahko operem na 
temperaturi do 95 stopinj Celzija. 

Na srečo ima žena Bentovo strgalo za čiščenje steklokeramične kuhalne plošče.

Če vinjete ne odstranite 
s strgalom, ostane na 
steklu lepilo, ki ga lahko 
odstranite s čistilom.

Polito vino
Veliko je metod naših babic, kako odstraniti madež 
od hrane in vina s tekstila, sodobnejša metoda pa je z 
uporabo čistila za odstranjevanje madežev hrane, pijač in 
nikotina iz tekstila Novatep. Na krpo, ki ne pušča barve 
in muck (priporočam čudežno), nanesemo čistilo in s krpo 
podrgnemo po madežu. Z suhim delom krpe detaširamo 
(pivnamo) čistilo in nečistočo. Čistilo ne vsebuje encimov, 
topil, naravnih in optičnih belil in je primerno tudi za 
ljudi, ki imajo težave z alergijami.

Kako ekspresno očistim teraso in klet? 
Za čas, ki je pred nami, ko nas ob večjih spomladanskih 
padavinah čaka priprava teras in drugih zunanjih pokritih 
in nepokritih površin, je nepogrešljiv pripomoček talno 
brisalo s fiksnim ali teleskopskim držalom. Z njim skoraj 
do suhega obrišemo vodo s talnih površin.

Če je držalo teleskopsko raztegljivo (100–180 cm), vam 
omogoča čiščenje tudi težje dostopnih mest. Poleg 
brisala lahko na teleskopski podaljšek namestimo tudi 

omelo za pajčevine, s katerim uspešno odstranimo 
vse pajčevine, tudi pajčevine fasadnega pajka, ki so v 
meglenih spomladanskih mesecih še toliko bolj izrazite. Z 
nastavkom za čiščenje stekel pa bodo okna zopet sijoča, 
in to brez uporabe lestve.

Za čiščenje večjih nečistoč in dvorišča ponujamo omela za 
zunanje površine in nepogrešljiv pripomoček – pometalni 
stroj za čiščenje in pometanje zunanjih površin.
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