Jak efektywnie prać
firanki i zasłony

Pranie firanek i zasłon to jedno z trudniejszych wyzwań dla kaŜdej
Pani Domu. Za to efektem Jej cięŜkiej pracy jest zapach czystości
i świeŜości w całym otoczeniu. Firanki w oknie nie tylko zaspokajają nasze
estetyczne potrzeby, ale przede wszystkim są filtrem dla powietrza, którym
oddychamy. To one głównie chronią nasze płuca przed ulicznym kurzem.
To na nich osadzają się bakterie i wirusy. Dlatego teŜ, aby wysiłek nie
poszedł na marne, warto uŜywać odpowiednich środków, które usuną prócz
brudu, kurzu i cięŜszych osadów (nikotyna, sadze) równieŜ większość
bakterii i wirusów. NaleŜy takŜe poznać właściwą technikę prania oraz inne
środki i sposoby zapewniające dłuŜszą świeŜość i Ŝywotność naszych
firanek i zasłon.

• Przed przystąpieniem do prania firanki naleŜy moczyć
w chłodnej wodzie dla usunięcia z nich kurzu.
• Firanki z kuchni lub pomieszczeń, w których znajduje się
kominek lub przebywają osoby palące tytoń naleŜy moczyć
dłuŜej dodając do kąpieli trochę sody lub innego środka
zmiękczającego wodę.
• Następnie lekko wyciśnięte namoczyć krótko w letniej wodzie
z dodatkiem specjalistycznego proszku do prania firan i zasłon
np. PRO-BIEL, DATO lub VANISH, po czym prać w tej samej
kąpieli mechanicznie – w pralce lub ręcznie lekko wygniatając.
• W przypadku bardzo zabrudzonych firanek naleŜy je powtórnie
wyprać w świeŜym, letnim roztworze.
• Na koniec wypłukać i osączyć.

Jeśli są to białe firanki, zalecamy płukanie w
Wybielaczu do firanek.
Preparat ten usztywnia włókna tkaniny, a nie tylko jej powierzchnię.
Zmieszany z wodą tworzy w pierwszej fazie zawiesinę, której cząsteczki
podczas płukania wchodzą w głąb tkaniny osadzając się na włóknach.
Dopiero tam pęcznieją pod wpływem działania wody, a następnie
po wyschnięciu usztywniają tkaninę. Dlatego waŜnym jest, aby płukanie
tkaniny odbywało się bezpośrednio po przygotowaniu roztworu, w chwili
gdy jeszcze nie zgęstniał. Nanoszona podczas płukania apretura ochronna
powoduje, iŜ firanki na długo pozostają „nowe”, a kaŜdorazowe ich pranie
jest ułatwione (brud osadza się na łatwo spieranej apreturze, a nie
bezpośrednio na włóknach). Dzięki zawartym w preparacie nowoczesnym
wybielaczom optycznym firanki zawieszone w oknie odbijając promienie
słoneczne lśnią bielą, a takŜe są mniej naraŜone na szkodliwe działanie
promieni UV. Z tych teŜ względów osoby, które nie lubią ukrochmalonych
„na sztywno” firanek, powinny takŜe płukać je w roztworze naszego
Wybielacza, jednak o odpowiednio mniejszym stęŜeniu. Wypłukane firanki
osączyć, podsuszyć i jeszcze lekko wilgotne wieszać w oknach.
Zasłony zaś, wymagające lekkiego usztywnienia (jak bawełna, len),
po wypraniu zalecamy wypłukać w roztworze Krochmalu wybielającego,
następnie jeszcze wilgotne prasować. Środek ten działa na podobnej
zasadzie jak Wybielacz do firanek, ale przeznaczony jest do tkanin
o bardziej gęstym splocie.

UWAGA, NIE POLECAMY !!!
Dość rozpowszechnionym sposobem usztywniania firanek jest
dodawanie do ostatniego płukania soli kuchennej (lub preparatów, których
głównym składnikiem jest sól). Daje to jednak krótkotrwały efekt i jest
zabiegiem szkodliwym dla tkaniny. Sól osadzona na firankach szybko
„wyłapuje” wilgoć z powietrza i rozpuszczając się przestaje je usztywniać.
Solanka powstała z rozpuszczonej soli zwilŜa firanki, które bardzo szybko
oklejają się kurzem. Długotrwałe naraŜenie włókien firan na kontakt
z solanką, a takŜe konieczność częstszego ich prania powodują krótszą
Ŝywotność tak „usztywnianych” firanek. TakŜe, dlatego do płukania
polecamy takie wyroby jak Wybielacz do firanek lub Krochmal wybielający
produkowane na bazie modyfikowanej skrobi ziemniaczanej.

