JAK POZBYĆ SIĘ PLAM?
Z uporczywymi zabrudzeniami, plamami, nieprzyjemnym zapachem naszych ubrań
spotykamy się wszyscy. Czasami zabrudzenia pozostają na długo.
Najczęściej przyczyną jest niewłaściwa temperatura prania lub niewłaściwy dobór
środków piorących - zamiast usunąć mogą wręcz utrwalić plamę na tkaninie.
Najstarszym i niezawodnym sposobem jest namoczenie i dokładne zapranie
- to sprawdzone metody na wszelkiego rodzaju plamy.
Często wystarczą domowe sposoby i kilka prostych sztuczek, aby ubranie znów
wyglądało jak nowe.

Zasady usuwania plam:
1.

Traktuj, każdą plamę indywidualnie.

2.

Zachowaj szczególną ostrożność przy
stosowaniu środków wybielających.

3.

Plamę

usuwamy

jak

zdecydowanie łatwiej

najszybciej

jest wywabić

świeżą plamę niż starą i zaschniętą. Po
zapraniu

plamy

możesz

wysuszyć

ubranie na czystym podłożu lub jeszcze
mokre wrzucić do pralki.
Plamy od krwi - zamocz plamę na około 30 min. W zimnej wodzie. Może być woda
mineralna gazowana. Następnie wypierz ręcznie lub w pralce przy użyciu proszku lub
płynu do prania.
Plamy z trawy - użyj pasty do zębów z mentolem lub płynu do zmiękczania tkanin. Oba
produkty świetnie sprawdzą się w przypadku jasnych materiałów, takich jak biała
koszulka czy jasne spodnie dżinsowe. Posmaruj plamę pastą do zębów, odczekaj godzinę,
aż się wchłonie i spłucz dokładnie ciepłą wodą. Jeśli usuwasz plamę dopiero po kilku
dniach, sięgnij po tradycyjne szare mydło, które jest niezawodne także w usuwaniu plam
z trawy z ciemnych materiałów. Możesz też zamoczyć ubranie w roztworze: 1litr wody
i dwie łyżki soli.

Plamy z tłuszczu - spróbuj zetrzeć z powierzchni materiału tak dużo tłuszczu, jak to tylko
możliwe. Następnie napełnij miskę gorącą wodą, dodaj miarkę proszku do prania lub
płynu do płukania i w uzyskanym roztworze zapierz plamę. Możesz też zamoczyć plamę
na ok. 30 min. w płynie do naczyń. Mączka kukurydziana namoczona i nałożona na
plamę również pomoże w jej usunięciu. Na koniec wypierz ubranie w maksymalnej
dopuszczalnej temperaturze.
Jak usunąć gumę z ubrania - wystarczy jedynie worek foliowy i zamrażarka, a po gumie nie
zostanie żaden ślad. Włóż ubranie do torebki foliowej, a następnie do zamrażarki
i pozostaw na noc. Na drugi dzień zeskrob zaschniętą gumę z materiału. Resztki usuniesz
przy użyciu spirytusu regularnie lub specjalnej benzyny do prania chemicznego. Nalej
spirytus na ściereczkę i potrzyj nią zabrudzone miejsce.
Plamy tuszu - zostaw swoje pranie na noc w zimnej wodzie z odrobiną płynnego
odplamiacza . Na starsze plamy możesz nanieść odrobinę zmywacza do paznokci
(pamiętaj, by nie robić tego, jeśli ubranie uszyte jest z tkaniny syntetycznej). Następnie
włóż wszystko do pralki, dodaj proszek lub płyn do prania pierz w temperaturze podanej
na metce.
Kleje i lakier do paznokci - wystarczy nanieść odrobinę zmywacza do paznokci na
zabrudzony kawałek materiału (z wyjątkiem tkanin syntetycznych, takich jak nylon czy
poliester), a następnie wyprać w wodzie z odpowiednim proszkiem.
Wosk ze świec - to wyjątkowo trudne plamy na początek usuń wosk z powierzchni tkaniny
ręcznikiem kuchennym. Następnie użyj rozgrzanego żelazka na odwrocie tkaniny
i wyprasuj ją przez gazetę, papier . Na koniec wypierz wszystko w temperaturze podanej
na metce z dodatkiem proszku.
Plamy z owoców - używa się takich środków jak woda sodowa, kwasek cytrynowy, alkohol,
gliceryna, szare mydło, kwaśne mleko czy woda utleniona. Następnie wyprać przy użyciu
proszka.
Plamy z wina i buraków - usuniemy posypując je solą i namaczając tkaninę w zimnej
wodzie, na około 30 min. Następnie uprać przy użyciu proszku.
Plamy po perfumach - utwórz gęstą pastę z sody oczyszczonej ( soda i woda) i wetrzyj ją
w poplamiony materiał. Pozostaw na około 15 minut a następnie dokładnie wypłucz.

Co zrobić z nieprzyjemnym zapachem ubrań:
- od dymu - najprostszą metodą jest bez wątpienia wywieszenie ubrania na świeżym
powietrzu i pozostawienie go na noc. Podobny efekt będzie miało włożenie rzeczy do
zamrażarki, z jednej prostej przyczyny - zimno działa antybakteryjnie
- zapach stęchlizny - jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemnego zapachu, odczekaj, aż pranie
będzie całkowicie suche i schowaj do szafy.
Inną przyczyną może być nieprzyjemna woń unosząca się z bębna pralki. Dlatego pamiętaj
o tym, aby i usuwać brud z uszczelki bębna. Bakterie znajdujące się we włóknach tkaniny
to kolejny czynnik wywołujący nieprzyjemny zapach stęchlizny. Dlatego zaopatrz się
w dezynfekujący proszek do prania i pozbądź się zalegających bakterii.
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