
Skvrna Postup čištění

Červené víno
Čerstvou skvrnu zasypejte solí a poté vyperte. Zaschlou skvrnu namočte do horkého mléka nebo do citronové šťávy nebo do octa, 

nechejte chvilku působit a poté vyperte.

Exkrementy
Po mechanickém odstranění exkrementů namočte na chvilku textilii do roztoku teplé vody a pár kapek čpavku. V této vodě pak 

skvrnu vyperte. 

Fixy

Na skvrnu nastříkejte lak na vlasy. Poté přeperte. Skvěle také funguje alkohol - například vodka, nebo technický líh či odlakovač. 

Na látku naneste vybraný "čistič" a po skvrně "ťupkejte" hadříkem (dávejte pozor, abyste čistili vždy jen jeho čistou částí). Skvrnu 

nijak nedřete ani nerozmazávejte, to byste se skvrny již nezbavili. Při čištění je dobré skvrnu podložit savým papírem - i ten 

značnou část skvrny umí pohltit.

Jahody Oděv namočte do teplé vody s octem nebo citrónem. Poté vyperte.

Krev

Látku namočte do studené vody a poté přeperte v ruce s tuhým mýdlem. Je-li krev již déle zaschlá, zkuste smíchat sůl s troškou 

vody, aby vznikla pasta, a tím se pokuste skvrnu vyčistit. Také může pomoci zubní pasta či peroxid vodíku (pozor, aby vám peroxid 

neodstranil i barvu z oděvu). 

Lak na nehty
Lak nechte zaschnout. Po zaschnutí postříkejte lakem na vlasy a znovu nechte zaschnout. Pomocí jemného kartáčku (ideálně 

zubního) skvrnu vydrolíte. Pokud se to nepodaří hned napoprvé, postup opakujte.

Mrkev
Na skvrnu naneste odstraňovač skvrn, nechte působit. Dejte vyprat do pračky. Prádlo pak dejte uschnout na sluníčko - sluneční 

paprsky zbytky skvrny (většinou) odstraní.

Olej Jar nebo jiný odmašťovací prostředek na prádlo naneste, nechte pár minut působit a pak ručně vyperte. 

Omáčky
Textilii odmočte ve vlažné vodě. Poté čistěte buď octem, nebo citronovou šťávou nebo žlučovým mýdlem nebo jarem. Po vyprání, 

pokud ještě nějaká skvrna zbude, vystavte oděv přímému slunci. Slunce již skvrnu vyšisuje. 

Pero, propiska Nakapejte na skvrnu pár kapek lihu, nechte chvilku působit a pak vyperte. Dobře též funguje pár kapek dezinfekce či lak na vlasy.

Plíseň
Namočte oděv na 12hodin do octa. Poté vymáchejte a namočte znovu do nové octové lázně. Potom vyperte v pračce na co 

nejvyšší teplotu (řiďte se pokyny na etiketě oděvu). 

Pot
Pomůže vám buď octový roztok, nebo roztok z jedlé sody. Oděv do něj namočte a po hodince dejte vyprat do pračky. Dobře také 

pomáhá ruční přeprání v jádrovém mýdle.

Rajčata, kečup, rajská, rajský protlak Látku namočte do studené vody a poté přeperte v ruce žlučovým mýdlem nebo jarem. Poté běžně vyperte v pračce.

Rez Skvrnu pokapejte šťávou z citrónu a posypte solí. Nechte působit a pak vyperte v pračce.

Rtěnka
Skvrnu navlhčete a posypte jedlou sodou. Poté ji jemně vytřete kartáčkem na zuby. Na voděodolné rtěnky dobře působí 

odstraňovač voděodolného makeupu. Po čištění oděv dejte vyprat do pračky - po skvrně nebude ani památky. 

Tempery
Vrstvu barvy seškrábněte a zakápněte alkoholem nebo technickým lihem. Poté nechte odmočit ve studené vodě a pak čistěte 

žlučovým mýdlem. Nakonec vypereme v pračce. Ani tak ale úspěch není zaručen - tempery jsou "držáci" mezi skvrnami. 

Tráva
Namočte oděv na 12 hodin do mléka a poté v ruce přeperte. Další možností je skvrnu zakápnout octem nebo citrónovou šťávou a 

potírat hadříkem, dokud skvrna nezmizí. Oděv poté vyperte.


