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Čiščenje tekstilnih talnih oblog

Generalno čiščenje
Generalno čiščenje je lahko pri manj 
umazanih tleh suho čiščenje s prahom 
(Carpet Cleaner Envirodri) in ustreznim 
sesalnikom ali strojem za vtiranjem 
praška v tekstilno talno oblogo. 
Izvajalec čiščenja talnih površin mora 
upoštevati priporočila proizvajalca 
obloge in čistila. Suho čiščenje 
omogoča relativno hitro ponovno 
pohodnost očiščenih površin (ca. 40 
minut).

Zelo umazana tla
Pri bolj umazanih talnih oblogah 
izvedemo največ dvakrat letno postopek 
mokrega generalnega čiščenja. Pri 
tem postopku se čas obdelave zaradi 
prisotnosti vlage poveča (v odvisnosti 
od možnosti posušitve) do 24 ur. Talne 
površine niso pohodne, dokler niso 
temeljito posušene.

Pri čiščenju tekstilnih talnih preprog 
moramo vedeti, ali so vlakna tekstilnih 
talnih oblog barvno obstojna, kako 
je obloga položena, na kakšni podlagi 
je položena (ali je položena na leseno 
podlago, estrih, ali je prilepljena 
na dvojno dno, je napeta oziroma 
učvrščena z lepilnim trakom ipd.). Prav 
tako moramo vedeti, da mora biti pred 
začetkom vsakega kemičnega čiščenja 
tekstilne talne obloge s čiščene površine 
odstranjena vsa mehanska nečistoča. To 
opravimo s sesalnikom, po možnosti s 
stepalno globinsko ščetko.

Tekstilne površine se čistijo po različnih 
postopkih, odvisno od zahtevnosti 
nečistoč, vrste materialov itd. Postopki, 
ki se pri tem uporabljajo, so:

– ekstrahiranje 

– šamponiranje in spiranje z 
ekstrahiranjem

– čiščenje s suho peno

– suho čiščenje (s prahom)

– detaširanje (lokalno odstranjevanje 
madežev)

– drugo, po specifiki tlaka

Najpreprostejše 
čiščenje tekstilnih 
talnih oblog že vsi 
obvladamo, saj redno 
odstranjujemo prah 
in trde nečistoče s 
sesalnikom, še bolje 
takim z globinsko 
ščetko. 

Temeljno čiščenje z enoploščnim strojem in suho peno.

Odstranjevanje svežih 
madežev
Za odstranjevanje svežih madežev 
uporabimo namensko čistilo za 
ustrezen tip madeža: pivo, sladoled, 
žvečilni gumi itd. Večina madežev je 
odstranljivih s kompletom izdelkov 
Gumex (odstranjevalec žvečilnih 
gumijev) in Solvent (odstranjevanje 
mastnih madežev).
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