Základní prvky pro profesionální čištění koberců

Celá tato metodika vznikla na základě velmi úzké spolupráce s firmou PROCHEM, která se již 40let
specializuje na výrobu čistících prostředků a strojů na čištění koberců a čalounění. Postrádal jsem
v našem oboru konkrétní informace a řešení v otázce systému profesionálního čištění koberců.
Proto jsem se rozhodl vypracovat tuto metodiku, aby byly jasně stanoveny prvky, které ovlivňují
výsledky čištění a postupy v různých systémech čištění, ale také v teorii, která je pro čištění také
důležitá.
Co vlastně požadujeme a co je cílem profesionálního čištění. Zkusme to shrnout do následujících bodů:




Kvalitní výsledek: Spokojený zákazník
Krátká doba schnutí: důležitý prvek pro čištění a předejití případným potížím.
Uživatelsky přívětivé čisticí postupy, které výrazně snižují úsilí obsluhy a zkracují dobu čištění

Abychom dosáhli těchto cílů, podívejme se na základní důležité prvky pro profesionální čištění.

Šest důležitých prvků v oblasti čištění koberců:








Příprava koberce před čištěním
Působení aktivních složek čisticího prostředku
Mechanická pomoc při uvolňování nečistot
Teplota
Čas
Oplach a odsátí

Pokud se nám podaří sloučit všechny tyto prvky a skutečně je využít, jsme na správné cestě k našemu
cíli.
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Než se pustíme do vysvětlení a rozebrání jednotlivých bodů, zopakujme a připomeňme si základní
metodu čištění koberců.

Extrakční systém čištění koberců

Při běžném extrakčním systému čištění koberců je roztok vody a chemie stříkán do vláken koberce
a ihned odsáván. Roztok a uvolněná nečistota jsou odsáty zpět do nádrže určené na nečistoty, která je
na těle stroje. Při použití této metody koberec čistíme postupně v pruzích.

Nyní si přiblížíme jednotlivé prvky
.


Příprava koberce před čištěním jedná se o velmi důležitý úkon a to důkladné vysátí koberce
před čištěním. Je to všeobecně známé, otřepané a stále se to opakuje, ale já považuji za nutné
to znovu zopakovat, protože se to v mnoha případech stále nedělá a pro profesionální čištění
koberců je tento úkon velmi důležitý a nezbytný. Dokonalým vysátím (nejlépe profesionálním
vysavačem s klepací hlavicí) odstraníme z koberce volné nečistoty, jako je písek, prach atd.
Koberec se provzdušní, jeho vlas se uvolní, a chemie tak má přímý přístup k vláknu koberce a
neplýtvá svou silou na čištění prachu nebo písku



Působení aktivních složek čisticího prostředku – zde jde hlavně o čas, který poskytujeme
čisticímu prostředku na uvolnění nečistot. Pro profesionální čištění je nezbytné plně využít
potenciál používaného čisticího prostředku. Je důležité si uvědomit, jaký prostor vlastně běžně
necháváme na působení čisticího prostředku při používání klasického extrakčního postupu, je to
časový úsek mezi postřikem a odsátím, což je jen krátká chvilka. Pokud tedy chceme čistit
profesionálně, je nutné provést předstřik koberce čisticím roztokem, který má dostatečnou
koncentraci a má i dostatečný čas pro uvolnění všech nečistot.
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Mechanické uvolnění nečistot – výrazně lepší výsledek při uvolnění nečistot v koberci
docílíme pomocí mechanické činnosti. Můžeme využít rotační válcové kartáče nebo kotoučový
stroj, ale už jen přidáním mechanické činnosti pomocí samotné kobercové hubice zvyšujeme
účinnost čištění.



Teplota – při čištění koberců a textilií zlepšíme výsledek čištění používáním horké vody místo
vody pokojové teploty nebo dokonce studené vody. Testy nám ukázaly, že čištění jen o 10 °C
teplejší vodou, než je pokojová teplota, přináší výsledek, kterého je u běžného čištění dosaženo
až napodruhé.



Čas – čas, čas a zase čas. Doba působení chemie, čas pro ohřev vody, doba schnutí, prodlevy
mezi jednotlivými úkony, rychlost pohybu kobercové hubice atd.
Čistící postupy a různé systémy čištění zkracují dobu čištění a tím i ovlivňují konečné ceny.



Odsátí – sací výkon čisticího stroje a konstrukce hubice je limitem pro odstranění uvolněných
nečistot a odsátí zbytkové vlhkosti na které je úměrně závislé schnutí koberce. Proto je třeba
tomuto parametru věnovat velkou pozornost.

Proplach koberce
Při použití předstřiku čisticím roztokem koberec následně proplachujeme roztokem určeným pro oplach
koberce po uvolnění nečistot. Čistící složky již v tomto roztoku uvolnili povrchové napětí vody čímž
zvýšily její smáčivost a tím umožnily dokonalé odstranění uvolněné nečistoty, ale navíc tyto složky
také umožňují dočištění méně znečištěných míst kde předstřik nebyl nutný.
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Čisticí prostředky
Profesionální čištění vyžaduje kvalitní čistící prostředky určené pro profesionální použití, nejen že mají
kladný dopad na životní prostředí a jsou šetrné k čištěným povrchům, ale především neohrožují
obsluhu která je s nimi dennodenně v kontaktu.
Již dávno je pryč doba kdy se jedním čistidlem čistily veškeré povrchy a to ať se jednalo o koberce
nebo sedací soupravy. Dnes využíváme čistící prostředky podle druhu znečištění a použitého materiálu
a to značně snižuje jejich spotřebu protože aktivní složky působí přímo na nečistoty pro které jsou
určeny.

Na závěr
Pokud se rozhodnete zvolit pro čištění koberců profesionální přístup, můžete na počátku využít
jednotlivé prvky odděleně, popřípadě samostatně, ale pokud je využijete všechny pak oceníte výhody
jednotného systému profesionálního čištění koberců s úsporou času potřebného na čištění a hlavně
mnohem méně úsilí od obsluhy.
Pokud jste dočetli až sem, je to známka toho, že to myslíte s profesionálním přístupem vážně, což
mne osobně velmi těší. V další části Vám přiblížím důležité body pro výběr extraktoru.
Přeji Vám úspěch ve Vašem podnikání.
Pavel Hrubý
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