Jak usuwać plamy

Usuwanie plam jest bardzo trudne, ale możliwe gdy włoży się w tę czynnośd trochę
trudu. Przede wszystkim plamę należy niezwłocznie wchłonąd np. papierowym ręcznikiem.
Nie trzed i nie uciskad, gdyż wówczas plama zostanie wchłonięta w głąb tkaniny. Bardzo
często wystarczy tylko spłukanie wodą natychmiast po zabrudzeniu.
Natomiast wywabienie zaschniętej plamy wymaga dużo więcej wysiłku. Gdy plama uległa
wyschnięciu należy zacząd od zdrapania nadmiaru przyczyny zabrudzenia (okruchów
czekolady, gęstego sosu itp.) za pomocą np. tępego noża. Zwykle przed zasadniczą operacją
usuwania należy moczyd, nawilżad lub parowad zaplamione miejsce na tkaninie. Po
operacjach miejscowego wywabiania plamy całą tkaninę trzeba wyprad. Doskonały efekt
uzyskuje się dodając do kąpieli piorącej odplamiacza do tkanin np. BIO-BIELu.

Poniżej przedstawiamy wybrane rodzaje plam. Skutek ich wywabiania zależy m.in. od rodzaju
zabrudzonej tkaniny, gatunku zabrudzenia, czasu działania plamy na materiał.
UWAGA! Trzeba przestrzegad zaleceo producenta odzieży z której plama jest usuwana.
Należy pamiętad, iż jest to tylko propozycja ich wywabiania, więc usuwający nie może mied
pewności, iż podane sposoby przyniosą zamierzony efekt.
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Dostępne opcje usuwania plam:

Spłukiwanie
Spłukiwad plamę zimną, bieżącą wodą trzymając tkaninę zabrudzeniem do dołu. Pocierad plamę
palcami, aż do jej maksymalnego usunięcia.

Pocieranie
Rozłożyd materiał plamą do dołu na czystym, chłonnym podkładzie, np. na starym, niepotrzebnym
ręczniku frotte, który może zostad zaplamiony w sposób trwały. Zwilżyd plamę za pomocą bawełnianej
szmatki zamoczonej w odplamiaczu. Nie zwilżad nadmiernie tkaniny. Lekko pocierad w kierunku od
części wilgotnej do suchej; należy unikad ostrych przejśd między materiałem suchym a wilgotnym.
Następnie pocierad plamę od brzegów do środka, aż do jej zniknięcia. Pocierad wyłącznie czystą częścią
szmatki. Zaplamioną odzież przesuwad po podkładzie, aż pozostanie on czysty i suchy.

Wchłanianie
Rozłożyd materiał na chłonnym podkładzie, np. na starym ręczniku frotte, suchej szmatce itp., zwilżyd
go kilkoma kroplami odplamiacza. Następnie przy użyciu papierowego ręcznika kuchennego, filtra do
kawy, suchej szmatki itp. usunąd nadmiar środka czyszczącego. Czynnośd powtarzad, aż plama
przestanie farbowad. Zaplamioną odzież przesuwad po podkładzie, aż pozostanie on czysty i suchy. Do
wchłaniania odplamiacza używad suchego materiału. Następnie przemywad mokre miejsce wilgotną
szmatką ze środkiem czyszczącym, do momentu wyrównania różnic między miejscem mokrym i
suchym. Na zakooczenie wytrzed suchą szmatką.

Namaczanie
Rozłożyd tkaninę nad miską ze środkiem czyszczącym. Zanurzyd plamę w roztworze i przetrzed przy
użyciu np. łyżeczki od herbaty. Gdy plama nie udaje się już bardziej wywabid, wymienid płyn na czysty.
Jeżeli tkaniny nie można prad, należy przemywad mokre miejsce wilgotną szmatką ze środkiem
czyszczącym, aż do wyrównania różnic między miejscem mokrym i suchym. Na koniec wytrzed suchą
szmatką.

Parowanie
Zmoczyd grubą, chłonną szmatkę, np. czystą ścierkę podłogową i położyd ją na desce do prasowania po
czym postawid na niej ciepłe żelazko. Gdy ścierka będzie mocno parowad zdjąd żelazko. Tkaninę
położyd na ścierce plamą do dołu, tak by para mogła rozpuścid zabrudzenie. Następnie nanieśd na
plamę środek czyszczący.

ASFALT
Plamę rozmiękcz przy użyciu np. oleju jadalnego lub margaryny przez około pół doby, a następnie zeskrob.
Plamę na odzieży, którą można prad zwilż normalnym środkiem piorącym i pozostaw na przynajmniej pół
godziny. Plamę możesz poddad parowaniu. Następnie wypierz odzież. Plamę na odzieży, której nie wolno prad
pocieraj po wewnętrznej stronie benzyną. Wcieraj tak długo, aż benzyna przejdzie przez tkaninę do
wchłaniającego podkładu. Przesuwaj podkład tak długo, aż plama nie będzie już farbowad. Ewentualnie możesz
zwilżyd plamę olejem jadalnym lub olejem do maszyn do szycia. Zostaw odzież na parę minut, a następnie
powtórz pocieranie benzyną. Na zakooczenie pocieraj tkaninę benzyną od zewnętrznej strony.

ATRAMENT
NIEBIESKI
Zastosuj wchłanianie nierozcieoczonym 8% roztworem amoniaku lub roztworem 25% rozcieoczonym w
stosunku 30 ml na 100 ml wody. Następnie tkaninę wypierz lub wypłucz kilkakrotnie w czystej wodzie. Jeżeli nie
wypłuczesz całkowicie amoniaku - plama pojawi się ponownie.

CZERWONY I ZIELONY
Wchłoo spirytusem.

BEJCA DO DREWNA
ŚWIEŻA PLAMA
BEJCA NA BAZIE WODY
Spłucz wodą.

BEJCA NA BAZIE SPIRYTUSU
Wchłoo plamę spirytusem.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Zaschniętą plamę bardzo trudno usunąd. Plamę na ubraniu zdatnym do prania posmaruj szarym mydłem i
nakryj plastikowym przedmiotem. Pozostaw na co najmniej 12 godzin. Następnie zdrap mydło i potrzyj materiał
wodą. Na koniec wypierz ubranie.
Odzież, której nie można prad oddaj do czyszczenia chemicznego.

BIAŁE WINO
ŚWIEŻA PLAMA
Plamę z reguły łatwo usuniesz wodą, jeżeli zaczniesz usuwanie zaraz po zaplamieniu. Spłukuj plamę pod bieżącą
wodą jednocześnie pocierając.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Większośd plam znika podczas ciepłej kąpieli piorącej. Osiągniesz jednak lepszy rezultat, jeżeli najpierw zwilżysz
plamę płynem do mycia naczyo i zastosujesz parowanie. Plamę na odzieży nadającej się do prania zwilż płynem
do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie możesz zastosowad parowanie. Następnie
wypierz w kąpieli środka piorącego z dodatkiem wybielacza np. UNI-BIEL z dodatkiem OXY-BIEL w najwyższej
temperaturze, którą toleruje tkanina. Odzież nienadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego lub
spróbuj wywabid plamę płynem do mycia naczyo i parowaniem. Następnie wypłucz kilkakrotnie w czystej
wodzie.

BŁOTO
ŚWIEŻA PLAMA
Odczekaj, aż błoto wyschnie. Następnie postępuj jak z plamą zaschniętą.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Wykrusz za pomocą szczotkowania. Następnie zastosuj wchłanianie spirytusem metylowym.

CIEO DO POWIEK
Plamę pocieraj benzyną. Ewentualnie zwilż płynem do mycia naczyo i zostaw na co najmniej pół godziny.
Tkaninę wypierz lub wypłucz w wodzie.

COLA
Ciepło powoduje utrwalenie plamy na tkaninie. Zwilż plamę płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej
pół godziny. Następnie odzież wypierz lub wypłucz w wodzie.

CZEKOLADA
Czekolada z odzieży nadającej się do prania usuniesz z reguły piorąc odzież w temperaturze minimum 60°C.
Jeżeli tkaniny nie można prad w temperaturze 60°C, zwilż plamę płynem do mycia naczyo i pozostaw na co
najmniej godzinę. Następnie odzież wypierz. Materiał, którego nie można prad - pocieraj benzyną.

CZEKOLADA PITNA
ŚWIEŻA PLAMA
Plamę z reguły łatwo usuniesz wodą, jeżeli zaczniesz usuwanie zaraz po zaplamieniu. Spłukuj plamę pod
bieżącą, zimną wodą jednocześnie pocierając.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Większośd plam znika podczas ciepłej kąpieli piorącej. Osiągniesz jednak lepszy rezultat, jeżeli najpierw zwilżysz
plamę płynem do mycia naczyo i zastosujesz parowanie. Plamę na odzieży nadającej się do prania zwilż płynem
do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie możesz zastosowad parowanie. Następnie
wypierz w kąpieli środka piorącego z dodatkiem wybielacza np. UNI-BIEL z dodatkiem OXY-BIEL w najwyższej
temperaturze, którą toleruje tkanina. Odzież nienadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego lub
spróbuj wywabid plamę płynem do mycia naczyo i parowaniem. Następnie wypłucz kilkakrotnie w czystej
wodzie.

CZERWONA KAPUSTA
ŚWIEŻA PLAMA
Natychmiast plamę spłucz wodą.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Odzież nadającą się do prania zwilż płynem do mycia naczyo - bezbarwnym i pozostaw na co najmniej pół
godziny. Po czym wypierz. Jeśli plamy nie udało się usunąd, spróbuj ją odbarwid lub rozjaśnid.
Tkaninę nienadającą się do prania pocieraj wodą. Jeżeli plama nie zniknęła, zwilż ją płynem do mycia naczyo i
pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie zastosuj parowanie, następnie namocz w wodzie.

CZERWONE BURAKI
ŚWIEŻA PLAMA
Natychmiast plamę spłucz wodą.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Odzież nadającą się do prania zwilż płynem do mycia naczyo - bezbarwnym i pozostaw na co najmniej pół
godziny. Po czym wypierz. Jeśli plamy nie udało się usunąd, spróbuj ją odbarwid lub rozjaśnid.
Tkaninę nienadającą się do prania pocieraj wodą. Jeżeli plama nie zniknęła, zwilż ją płynem do mycia naczyo i
pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie zastosuj parowanie, następnie namocz w wodzie.

CZERWONE WINO
ŚWIEŻA PLAMA
Plamę z reguły łatwo usuniesz wodą, jeżeli zaczniesz usuwanie zaraz po zaplamieniu. Spłukuj plamę pod bieżącą
wodą jednocześnie pocierając.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Większośd plam znika podczas ciepłej kąpieli piorącej. Osiągniesz jednak lepszy rezultat, jeżeli najpierw zwilżysz
plamę płynem do mycia naczyo i zastosujesz parowanie. Plamę na odzieży nadającej się do prania zwilż płynem
do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie możesz zastosowad parowanie. Następnie
wypierz w kąpieli środka piorącego z dodatkiem wybielacza np. UNI-BIEL z dodatkiem OXY-BIEL w najwyższej
temperaturze, którą toleruje tkanina. Odzież nienadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego lub
spróbuj wywabid plamę płynem do mycia naczyo i parowaniem. Następnie wypłucz kilkakrotnie w czystej
wodzie.

DŁUGOPIS
Namocz w słodkim mleku. Następnie wypierz tkaninę. Jeżeli plama nie zniknęła, pocieraj wodą lub ewentualnie
dodaj roztwór amoniaku - 1 łyżkę stołową 8% lub 1 łyżeczkę od herbaty 25% na 300 ml wody. Wypłucz
kilkakrotnie w wodzie. Starsze plamy pocieraj spirytusem.

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE
Plamę po kleju z samoprzylepnych etykiet namaczaj lub pocieraj benzyną. Jeżeli plama nie zniknęła - pocieraj
acetonem.

FARBA
FARBA ALKALICZNA
ŚWIEŻA PLAMA
Natychmiast wchłaniaj terpentyną.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Zaschnięta plama jest bardzo trudna do usunięcia. Plamę na tkaninie nadającej się do prania posmaruj szarym
mydłem i przykryj plastikowym przedmiotem. Pozostaw na co najmniej 12 godzin. Następnie zdrap mydło i
potrzyj ciepłą wodą. Po czym odzież wypierz.
Tkaninę nie nadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego.

FARBA ALKIDOWA
ŚWIEŻA PLAMA
Natychmiast wchłaniaj terpentyną.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Zaschnięta plama jest bardzo trudna do usunięcia. Plamę na tkaninie nadającej się do prania posmaruj szarym
mydłem i przykryj plastrem. Pozostaw na co najmniej 12 godzin. Następnie zdrap mydło i potrzyj ciepłą wodą.
Po czym odzież wypierz.
Tkaninę nie nadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego.

FARBA OLEJNA
ŚWIEŻA PLAMA
Natychmiast spłucz wodą.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Zaschnięta plama jest bardzo trudna do usunięcia. Plamę na tkaninie nadającej się do prania posmaruj szarym
mydłem i przykryj plastrem. Pozostaw na co najmniej 12 godzin. Następnie zdrap mydło i potrzyj ciepłą wodą.
Po czym odzież wypierz.
Tkaninę nie nadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego.

FARBA PLAKATOWA
ŚWIEŻA PLAMA
Natychmiast spłucz wodą.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Zaschnięta plama jest bardzo trudna do usunięcia. Plamę na tkaninie nadającej się do prania posmaruj szarym
mydłem i przykryj plastikowym przedmiotem. Pozostaw na co najmniej 12 godzin. Następnie zdrap mydło i
potrzyj ciepłą wodą. Po czym odzież wypierz.
Tkaninę nie nadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego.

FARBA DO WŁOSÓW
Z reguły plamy tej nie wywabisz, ale możesz spróbowad odbarwid lub rozjaśnid.

FLAMASTER
Plamę namocz w mydle lub glicerynie, a następnie tkaninę wypierz. Jeżeli plama nie zniknęła zwilż ją spirytusem
metylowym i pozostaw na co najmniej pół godziny.

GUMA DO ŻUCIA
Musisz uczynid, by plama stała się bardziej twarda kładąc na niej plastikową torebkę z lodem lub wkładając
ubranie do zamrażalnika. Stwardniałą plamę zeskrob. Następnie połóż wacik nasączony benzyną na plamę od
dołu. Gdy plama stanie się miękka, pocieraj benzyną.

HERBATA
ŚWIEŻA PLAMA
Plamę z reguły łatwo usuniesz wodą, jeżeli zaczniesz usuwanie zaraz po zaplamieniu. Spłukuj plamę pod bieżącą
wodą jednocześnie pocierając.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Większośd plam znika podczas ciepłej kąpieli piorącej. Osiągniesz jednak lepszy rezultat, jeżeli najpierw zwilżysz
plamę płynem do mycia naczyo i zastosujesz parowanie. Plamę na odzieży nadającej się do prania zwilż płynem
do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie możesz zastosowad parowanie. Następnie
wypierz w kąpieli środka piorącego z dodatkiem wybielacza np. UNI-BIEL z dodatkiem OXY-BIEL w najwyższej
temperaturze, którą toleruje tkanina. Odzież nienadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego lub
spróbuj wywabid plamę płynem do mycia naczyo i parowaniem. Następnie wypłucz kilkakrotnie w czystej
wodzie.

JAJKO
Namocz w wodzie z roztworem amoniaku - 1 łyżka stołowa 8% roztworu amoniaku lub 1 łyżeczka od herbaty
roztworu 25% na 300 ml wody. Następnie namocz w wodzie lub wypierz odzież.

JODYNA
ŚWIEŻA PLAMA
Plamę namocz w gorącym mleku.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Plamę namocz w spirytusie metylowym, po czym zastosuj wchłanianie wodą utlenioną.

KARMEL
Plamę namocz w zimnej kąpieli piorącej. Jeżeli plama nie zniknęła tkaninę namocz w wodzie utlenionej.

KAWA
ŚWIEŻA PLAMA
Plamę z reguły łatwo usuniesz wodą, jeżeli zaczniesz usuwanie zaraz po zaplamieniu. Spłukuj plamę pod bieżącą
wodą jednocześnie pocierając.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Większośd plam znika podczas ciepłej kąpieli piorącej Osiągniesz jednak lepszy rezultat po uprzednim
namoczeniu odzieży w kąpieli środka piorącego z dodatkiem odplamiacza np. UNI-BIEL z dodatkiem BIO-BIEL.
Tkaninę pozostaw w roztworze na całą noc, a następnie wypierz w najwyższej temperaturze, którą toleruje
tkanina. Odzież nienadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego lub spróbuj wywabid plamę
płynem do mycia naczyo i parowaniem. Następnie wypłucz kilkakrotnie w czystej wodzie.

SOS POMIDOROWY / KETCHUP
ŚWIEŻA PLAMA
Natychmiast spłucz wodą.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Odzież nadającą się do prania zwilż płynem do mycia naczyo - bezbarwnym i pozostaw na co najmniej pół
godziny. Po czym wypierz. Jeśli plamy nie udało się usunąd, spróbuj ją odbarwid lub rozjaśnid.
Tkaninę nienadającą się do prania pocieraj wodą. Jeżeli plama nie zniknęła, zwilż ją płynem do mycia naczyo i
pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie zastosuj parowanie, następnie namocz w wodzie.

KLEJ
Czy plamę od kleju możesz usunąd i jakiego środka należy użyd zależy od tego, jakie składniki dany klej zawiera.
Może byd napisane na opakowaniu:

KLEJ Z WODĄ
Namocz odzież w wodzie i pozostaw na kilka godzin. Następnie wypierz lub pocieraj wodą.

KLEJ Z TOLUENEM, TRÓJCHLORETYLEM LUB WODĄ
Plamę pocieraj benzyną.

KLEJ Z ACETONEM, BUTYLACETATEM, METYLACETATEM,
ETYLACETATEM LUB ETANOLEM
Plamę pocieraj acetonem. UWAGA! Jeżeli tkanina zawieraj w składzie acetat, do pocierania użyj amylacetatu.

KLEJ CYJANO-AKRYLOWY I KLEJ EPOXY
Plamy nie da się usunąd.

KONFITURA
ŚWIEŻA PLAMA
Natychmiast spłucz wodą. Następnie odzież wypierz lub namocz albo pocieraj wodą.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Odzież nadającą się do prania zwilż płynem do mycia naczyo - bezbarwnym i pozostaw na co najmniej pół
godziny. Po czym wypierz. Jeśli plamy nie udało się usunąd, spróbuj ją odbarwid lub rozjaśnid.
Tkaninę nienadającą się do prania pocieraj wodą. Jeżeli plama nie zniknęła, zwilż ją płynem do mycia naczyo i
pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie zastosuj parowanie, następnie namocz w wodzie.

KREM
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w temperaturze minimum 60°C.
Jeżeli tkaniny nie można prad w temperaturze 60°C, zwilż plamę zwykłym środkiem piorącym, a następnie
pozostaw na co najmniej pół godziny. Następnie wypierz.
Tkaniny, których nie wolno prad pocieraj benzyną.

KREM DO WŁOSÓW
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w temperaturze minimum 60°C.
Jeżeli tkaniny nie można prad w temperaturze 60°C, zwilż plamę płynem do mycia naczyo, a następnie
pozostaw na co najmniej pół godziny. Następnie wypierz.
Tkaniny, których nie wolno prad pocieraj benzyną.

KREW
ŚWIEŻA PLAMA
Plamę z reguły łatwo usuniesz wodą, jeżeli zaczniesz usuwanie zaraz po zaplamieniu. Spłukuj plamę pod
bieżącą, zimną wodą jednocześnie pocierając. UWAGA! Ciepła woda spowoduje utrwalenie plamy.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Odzież nadającą się do prania pozostaw na kilka godzin w kąpieli wody ze środkiem piorącym zawierającym
enzymy np. UNI-BIEL.
Do wełny i jedwabiu użyj soli - 2 łyżki stołowe na 1 litr wody. UWAGA! Kolorowe ubrania nieraz mogą się
odbarwid. Potrzyj plamę i wypierz ubranie.
Plamy na odzieży nie nadającej się do prania zwilż wodą z solą - 1 łyżeczki od herbaty soli na 200 ml wody.

KWAS
Kwas może zmienid niektóre kolory tkaniny. Mocne kwasy niszczą odzież. Namocz w wodzie z roztworem
amoniaku - 1 łyżka stołowa amoniaku 8% lub 1 łyżeczka od herbaty amoniaku 25% na 300 ml wody. Następnie
odzież namocz w wodzie lub wypierz.

LAKIER DO PAZNOKCI
Plamę pocieraj acetonem lub zmywaczem do paznokci. UWAGA! Jeżeli tkanina zawiera w składzie acetat, do
pocierania użyj amylacetatu
W skład zmywacza do paznokci może wchodzid aceton i oliwa. Ewentualną plamę z oliwy ze zmywacza do
paznokci usuniesz z reguły podczas prania w temperaturze minimum 60°C. Jeżeli tkaniny nie można prad w
temperaturze 60°C, plamę zwilż płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Następnie
wypierz ubranie. Materiał nienadający się do prania pocieraj benzyną.

LODY
NA BAZIE ŚMIETANY
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w temperaturze minimum 60°C.
Jeżeli tkaniny nie można prad w temperaturze 60°C, zwilż plamę płynem do mycia naczyo i pozostaw na co
najmniej pół godziny. Następnie wypierz.
Tkaniny, których nie wolno prad pocieraj benzyną. Następnie wytrzyj do sucha. Na koniec przemyj wodą.

NA BAZIE WODY SODOWEJ
ŚWIEŻA PLAMA
Natychmiast spłucz wodą.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Odzież nadającą się do prania zwilż płynem do mycia naczyo - bezbarwnym i pozostaw na co najmniej pół
godziny. Po czym wypierz. Jeśli plamy nie udało się usunąd, spróbuj ją odbarwid lub rozjaśnid.
Tkaninę nienadającą się do prania pocieraj wodą. Jeżeli plama nie zniknęła, zwilż ją płynem do mycia naczyo i
pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie zastosuj parowanie, następnie namocz w wodzie.

MAJONEZ
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w temperaturze minimum 60°C.
Jeżeli tkaniny nie można prad w temperaturze 60°C, zwilż plamę płynem do mycia naczyo i pozostaw na co
najmniej pół godziny. Następnie wypierz.
Tkaniny, których nie wolno prad pocieraj benzyną. Następnie wytrzyj do sucha. Na koniec przemyj wodą.

MASKARA
Plamę pocieraj benzyną. Ewentualne resztki farby zwilż płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół
godziny. Tkaninę wypierz lub namocz w wodzie.

MASŁO / MARGARYNA
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w temperaturze minimum 60°C. Jeżeli tkaniny nie można prad w
temperaturze 60°C, zwilż plamę płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Następnie
wypierz.
Tkaniny, których nie wolno prad pocieraj benzyną. Następnie wytrzyj do sucha. Na koniec przemyj wodą.

MAŚD CYNKOWA
Odzież nadającą się do prania zwilż płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny.
Ewentualnie zastosuj parowanie.
Tkaninę nieodporną na pranie pocieraj po lewej stronie benzyną. Benzynę przesącz przez materiał na dobrze
wchłaniający podkład. Przesuwaj podkład tak długo, aż plama przestanie farbowad. Ewentualnie zwilż plamę
olejem jadalnym lub olejem do maszyn do szycia. Tkaninę zostaw na kilka minut, a następnie powtórz czynnośd
z benzyną. Następnie pocieraj benzyną po prawej stronie. Ewentualnie pocieraj octem z wodą w równych
proporcjach.

MLEKO I PRODUKTY MLECZNE
Tkaninę wypierz lub pocieraj wodą, ewentualnie dodaj roztwór amoniaku - 1 łyżka stołowa amoniaku 8% lub 1
łyżeczka od herbaty amoniaku 25% na 300 ml wody. Wypłucz kilkakrotnie w wodzie.

MOCZ
Odzież wypierz. Plamę na tkaninie nienadającej się do prania namocz lub pocieraj octem z wodą w równych
proporcjach. Woo moczu możesz usunąd lekko pocierając plamę wodą z dodatkiem środka dezynfekującego.

NAPOJE ORZEŹWIAJĄCE
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w gorącej kąpieli z użyciem środka piorącego zawierającego wybielacz.

ŚWIEŻA PLAMA
Natychmiast spłucz wodą.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Odzież nadającą się do prania zwilż płynem do mycia naczyo - bezbarwnym i pozostaw na co najmniej pół
godziny. Po czym wypierz. Jeśli plamy nie udało się usunąd, spróbuj ją odbarwid lub rozjaśnid.
Tkaninę nienadającą się do prania pocieraj wodą. Jeżeli plama nie zniknęła, zwilż ją płynem do mycia naczyo i
pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie zastosuj parowanie, następnie namocz w wodzie.

OLEJ
JADALNY / PARAFINOWY / MASZYNOWY / SILNIKOWY
Odzież nadającą się do prania zwilż płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny.
Ewentualnie zastosuj parowanie. Następnie wypierz.
Tkaninę nieodporną na pranie pocieraj po wewnętrznej stronie benzyną. Benzynę przesącz przez materiał na
dobrze wchłaniający podkład. Przesuwaj podkład tak długo, aż plama przestanie farbowad. Następnie pocieraj
benzyną po prawej stronie. Ewentualnie pocieraj octem z wodą w równych proporcjach.

OWOCE I SOK OWOCOWY
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w gorącej kąpieli z użyciem środka piorącego zawierającego wybielacz.
Jednakże niektóre plamy, np. z bananów lub brzoskwio bardzo trudno usunąd, jeżeli nie zostaną natychmiast
spłukane.

ŚWIEŻA PLAMA
Natychmiast spłucz wodą.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Odzież nadającą się do prania zwilż płynem do mycia naczyo - bezbarwnym i pozostaw na co najmniej pół
godziny. Po czym wypierz. Jeśli plamy nie udało się usunąd, spróbuj ją odbarwid lub rozjaśnid.
Tkaninę nienadającą się do prania pocieraj wodą. Jeżeli plama nie zniknęła, zwilż ją płynem do mycia naczyo i
pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie zastosuj parowanie, następnie namocz w wodzie.

PASTA DO BUTÓW
Plamę spłucz wodą.
Ubranie oddaj do czyszczenia lub zwilż plamę płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny.
Następnie poddaj plamę parowaniu. Na koniec odzież wypierz lub namocz w wodzie.

PIWO
Plamę namocz w czystym occie lub w proszku enzymatycznym np. UNI-BIEL, a następnie wypierz w najwyższej
temperaturze, którą toleruje tkanina.

PLEŚO
Wypierz odzież w najwyższej dopuszczalnej temperaturze w gorącej kąpieli z użyciem środka piorącego
zawierającego wybielacz.
Odzież nienadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego.

POMADKA DO UST
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w temperaturze minimum 60°C. Jeżeli tkaniny nie można prad w
temperaturze 60°C, zwilż plamę płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Następnie
wypierz.
Tkaniny, których nie wolno prad pocieraj benzyną. Następnie wytrzyj do sucha. Na koniec przemyj wodą.

POT
Odzież wypierz. Plamę na tkaninie nienadającej się do prania pocieraj octem z wodą w równych proporcjach.
Jeżeli plama nie znika, pocieraj roztworem amoniaku - 1 łyżka stołowa amoniaku 8% lub 1 łyżeczka od herbaty
amoniaku 25% na 300 ml wody. Następnie pocieraj wodą lub namaczaj w wodzie kilkakrotnie. UWAGA! Pot w
połączeniu np. z dezodorantem może powodowad plamy i zmiany koloru na tkaninie, które mogą okazad się
niemożliwe do usunięcia.

PUDER
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w temperaturze minimum 60°C. Jeżeli tkaniny nie można prad w
temperaturze 60°C, zwilż plamę płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Następnie
wypierz.
Tkaniny, których nie wolno prad pocieraj benzyną. Następnie wytrzyj do sucha. Na koniec przemyj wodą.

RDZA
Plamę spłucz wodą. Użyj środka do usuwania rdzy przestrzegając instrukcji dozowania.

SADZA
Sadza jest trudna do usunięcia. Plamę spłucz wodą.
Odzież nadającą się do prania zwilż płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny.
Ewentualnie zastosuj parowanie.
Tkaninę nieodporną na pranie oddaj do czyszczenia chemicznego lub pocieraj po wewnętrznej stronie
materiału wodą z płynem do mycia naczyo - 1 łyżka stołowa płynu na 100 ml wody. Na koniec przemyj wodą.

SMAR
Odzież nadającą się do prania zwilż płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny.
Ewentualnie zastosuj parowanie. Następnie wypierz materiał.
Tkaninę nieodporną na pranie pocieraj po wewnętrznej stronie benzyną. Benzynę przesącz przez materiał na
dobrze wchłaniający podkład. Przesuwaj podkład tak długo, aż plama przestanie farbowad. Ewentualnie zwilż
plamę olejem jadalnym lub olejem do maszyn do szycia. Tkaninę zostaw na kilka minut, a następnie powtórz
czynnośd z benzyną. Następnie pocieraj benzyną po zewnętrznej stronie. Wytrzyj do sucha. Na koniec przemyj
wodą.

SMOŁA
Plamę rozmiękcz przy użyciu np. oleju jadalnego lub margaryny przez około pół doby, a następnie zeskrob.
Odzież nadającą się do prania zwilż normalnym środkiem piorącym i pozostaw na co najmniej pół godziny.
Ewentualnie zastosuj parowanie. Następnie wypierz materiał.
Tkaninę nieodporną na pranie pocieraj po wewnętrznej stronie benzyną. Benzynę przesącz przez materiał na
dobrze wchłaniający podkład. Przesuwaj podkład tak długo, aż plama przestanie farbowad. Ewentualnie zwilż
plamę olejem jadalnym lub olejem do maszyn do szycia. Tkaninę zostaw na kilka minut, a następnie powtórz
czynnośd z benzyną. Następnie pocieraj benzyną po zewnętrznej stronie. Następnie wytrzyj do sucha. Na koniec
przemyj wodą.

SOK Z MLECZU
Plamę pocieraj benzyną. Ewentualnie możesz odbarwid ditioninem sodu (odbarwiaczem).

SOS
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w temperaturze minimum 60°C. Jeżeli tkaniny nie można prad w
temperaturze 60°C, zwilż plamę płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Następnie
wypierz.
Tkaniny, których nie wolno prad pocieraj benzyną. Następnie wytrzyj do sucha. Na koniec przemyj wodą.

SZPINAK
Plamę pocieraj surowym ziemniakiem.

ŚLADY OD OŁÓWKA
Plamę zwilż płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Następnie tkaninę wypierz lub
namocz w wodzie.

ŚMIETANA
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w temperaturze minimum 60°C. Jeżeli tkaniny nie można prad w
temperaturze 60°C, zwilż plamę płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Następnie
wypierz.
Tkaniny, których nie wolno prad pocieraj benzyną. Następnie wytrzyj do sucha. Na koniec przemyj wodą.

ŚRODEK OCHRONNY DO DREWNA
ŚWIEŻA PLAMA
Jeśli plama jest po alkidowym środku ochronnym do drewna: wchłoo plamę natychmiast terpentyną.
Jeśli plama jest po akrylowym środku ochronnym do drewna: spłucz natychmiast wodą.

ZASCHNIĘTA PLAMA
Zaschnięta plama jest bardzo trudna do usunięcia, najlepiej oddad ubranie do pralni chemicznej. Plamę na
tkaninie nadającej się do prania posmaruj szarym mydłem i przykryj plastikowym przedmiotem. Pozostaw na co
najmniej 12 godzin. Następnie zdrap mydło i potrzyj ciepłą wodą. Po czym odzież wypierz.
Tkaninę nie nadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego.

TŁUSZCZE
Plamę usuniesz z reguły podczas prania w temperaturze minimum 60°C. Jeżeli tkaniny nie można prad w
temperaturze 60°C, zwilż plamę płynem do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Następnie
wypierz.
Tkaniny, których nie wolno prad pocieraj benzyną. Następnie wytrzyj do sucha. Na koniec przemyj wodą.

TRAWA
Większośd plam znika podczas ciepłej kąpieli piorącej. Osiągniesz jednak lepszy rezultat, jeżeli najpierw zwilżysz
plamę płynem do mycia naczyo i zastosujesz parowanie. Plamę na odzieży nadającej się do prania zwilż płynem
do mycia naczyo i pozostaw na co najmniej pół godziny. Ewentualnie możesz zastosowad parowanie. Następnie
wypierz w kąpieli środka piorącego z dodatkiem wybielacza np. UNI-BIEL z dodatkiem OXY-BIEL w najwyższej
temperaturze, którą toleruje tkanina. Odzież nienadającą się do prania oddaj do czyszczenia chemicznego lub
spróbuj wywabid plamę płynem do mycia naczyo i parowaniem. Następnie wypłucz kilkakrotnie w czystej
wodzie.

TUSZ DO PIECZĄTEK
Plamę pocieraj benzyną do czyszczenia, po czym namocz w kąpieli piorącej.

WOSK
Połóż na plamie plastikową torebkę z lodem lub włóż ubranie do zamrażalnika - plama stanie się bardziej
twarda. Stwardniałą plamę wykrusz. Włóż tkaninę między dwie warstwy bibuły i przeprasuj ciepłym żelazkiem.
Po czym pocieraj odplamiaczem np. BIO-BIEL. Następnie pocieraj spirytusem metylowym.

ŻYWICA
Plamę pocieraj tamponem z gazy zamoczonym w terpentynie, benzynie lub rozpuszczalniku trójchloroetylenie,
a następnie wypierz w wodzie z mydłem.

