
Typ skvrny Co zabírá Vyhnout se Jak na to

Víno sůl teplá voda

Pivo čpavek + líh - s pivem nebývají problémy a jde dobře vyprat, v případě nouze ale pomáhá roztok čpavku a lihu v poměru 50:50

Káva vlažnější voda, sůl teplá voda, bělidla čím více se káva dostává do vlákna, tím hůře ji odstraníte, při čištění proto na látku netlačte a raději postup opakujte

Čaj teplá voda, citrón - vzpomínáte na kouzlo, kdy čaj v šálku zesvětlá po nakapání citrónu? stejně to funguje i na textilu; osvědčilo se také mléko

Džus horká voda, citrón - vždy záleží na konkrétním druhu džusu, zpravidla však zabírá rychlé rozmočení v horké vodě, potření citrónem a následné vyprání

Kečup -

Červená řepa - zde platí to samé co pro kečup

Krev vlažnější voda, sůl teplá voda

Vosk piják a žehlička seškrabávání

Fix a propiska dle druhu - fixy na bázi vody lze dobře vyprat v pračce, na lihové pomáhá líh stejně jako na propisky

Inkoust sůl a citrón -

Mastnota -

Žvýkačka led a trpělivost chemie tento trik už asi znáte, žvýkačku stačí hodně zchladit ledem a pak ji snadno odloupnete

Rtěnka líh násilí většinu rtěnek dobře odstraňuje líh či benzín, vždy přitom postupujte jemně a vatičky s lihem stále měňte za čisté

Hořčice teplá voda, soda - s touto skvrnou nebývají problémy, dokud není příliš zaschlá, pak postačí hodinu odmočit v horké vodě se sodou a vyprat

Rez citrón - ano, je to jednoduché, stačí půl hodiny před praním pokapat citrónem a vyprat; účinek lze znásobit solí

Pot -

Ovoce/zelenina horká voda, citrón -
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na červené víno zabírá mnoho způsobů čištění, vždy v kombinaci se studenou až vlažnou vodou; použít můžete sůl, bílé víno, vlažné 

mléko, minerální vodu nebo čpavek rozpuštěný ve vlažné vodě

vlažnější voda, 

žlučové mýdlo

pomáhá odmočení ve studené až vlažné vodě a následné vyprání, doba odmáčení se uvádí až v řádu hodin, nikoli jen minut; pokud 

nemáte žlučové mýdlo, lze použít prací prášek pokapaný vodou

vlažnější voda, 

žlučové mýdlo

skvrnu rychle namočte do studené až vlažné vody a zasypte solí, po odmočení vyperte běžným způsobem; pomáhá i peroxid vodíku 

nebo bílý ocet

vosk se rychle váže na vlákna, takže jej nemá smysl odstraňovat nožem a poškodit textilii; nechte jej naopak zaschnout, rukou 

sloupněte největší kusy a zbytek přežehlete přes jiný kus látky či pijákový papír

ještě před zaschnutím pomáhá obyčejná vlažná voda, po zaschnutí stačí namočit a aplikovat sůl; pokud není textil barvený a nehrozí 

vyblednutí, můžete účinek soli znásobit citrónem

líh, máslo, tablety do 

myčky

mastnota jde dobře odstranit lihem; trikem našich babiček je máslo (váže tuk a samo jde dobře odstranit v pračce), novodobým 

trikem je přidat do pračky tabletu do myčky (enzymy v tabletách jsou účinnější než prací prášek)

žlučové/jádrové 

mýdlo

pot v některých případech odstranit nelze, bývá na velkých plochách a hrozí odbarvení materiálu; vyzkoušet lze několikahodinové 

odmočení ve vodě se žlučovým mýdlem, zabírá prý i sůl, soda, líh a ocet

podobná kombinace jako u džusu, pomáhá proplachování velkým množstvím horké vody; dobré zkušenosti bývají také se žlučovým 

mýdlem a sušením na sluníčku, které funguje jako přírodní bělidlo :o)


