
Folttípusok és tisztításuk 

 

Vörösbor, cola, sör és kakaó 

Minden alapanyag esetében alkalmazható: A szőnyeget nedvszívó kendővel mielőbb 

töröld le, hogy a lehető legtöbb folyadékot felitassa. Ezután óvatosan áztasd át a 

foltot szénsavas ásványvízzel és ismét itasd fel a vizet. Ismételd ezt a műveletet 

addig, amíg a folt teljesen megszűnik. Soha ne dörzsöld a foltot, csak finoman töröld 

le, hogy például a vörös bor ne hatolhasson mélyebben a szövetbe. 

Kávé 

Először a szőnyeget nedvszívó kendővel töröld le, hogy a lehető legtöbb folyadékot 

felitassa. Ezután óvatosan áztasd át a foltot szénsavas ásványvízzel és ismét itasd 

fel a vizet. Ismételd ezt a műveletet addig, amíg a folt teljesen megszűnik. Soha ne 

dörzsöld a foltot, mindig finoman töröld le, nehogy a kávé mélyebben behatoljon a 

szövetbe. Fontos, hogy végül a nedvességet egy száraz ruhával itasd fel. 

Rágógumi 

Rágógumi folt esetén fedd le az érintett területet jégkockákkal és kb. fél órán 

keresztül hagyd a folton, amíg a rágógumi megszárad. Minél keményebb a rágógumi, 

annál könnyebben lesz eltávolítható, óvatosan kapargatva egy spatula vagy hasonló 

tárgy segítségével. 

Viasz 

Viaszfoltok esetén jégkockákkal keményítsd meg az érintett területet. Ezután helyezz 

egy itatóspapírt a viaszos területre és finoman vasalj rá a papírra, amíg a viasz 

teljesen felszívódik. Vigyázni kell arra, hogy a szőnyeget ne vasaljuk túl melegen, 

különben a szintetikus szálak megolvadnak. 

Ketchup, mustár, curry, tej és lekvár 

Vizezd be a foltos területet. Ezután tisztítsd meg a foltot meleg, szappanos vízzel. 

Vigyázz, hogy a szappant ne közvetlenül a szőnyegre hord fel, hanem előbb vízzel 

keverd. 

Tinta 

A tintafoltokat borotvakrémmel kezelhetjük. Permetezd a borotvakrémet a foltra és 

csepegtess rá kevés vizet. Néhány perc múlva óvatosan töröld le a foltot tiszta, 

száraz mosókendővel. Ha a szőnyeg még mindig tintafoltos, úgy a borotvakrém ható 

ideje rövid volt. Ismételd meg és hagyd, hogy a borotvakrém tovább fejthesse ki 

hatását. 

Csokoládé 

Csokoládéfoltot először keményítsd meg jégkockákkal, helyezz néhány jégkockát a 

csokoládé foltra és hagyd rajta 15 percig. Ezután óvatosan kapard le a folt felső 

rétegét egy spatula vagy hasonló tárgy segítségével. Ezután töröld le többször 



langyos vízzel a maradványokat. Addig ismételd ezt a folyamatot, amíg a folt 

megszűnik. 

Méz 

A mézfoltot azonnal kezelni kell, hogy ne szilárduljon meg. Langyos vízzel töröld át a 

foltot, majd szárítd meg. 

Zsíros foltok 

A zsírfoltokat liszttel kezeljük. Szórj lisztet a foltra és hagyd ott negyed órára. Az idő 

elteltével porszívózd fel a lisztet. Ha a folt továbbra is fennáll, úgy ismételd meg a 

folyamatot, és hagyd, hogy a liszt tovább működjön a folton. 

Gyümölcsfoltok 

A gyümölcsfoltok nagyon makacsok, ezért gyorsan kezelendők. Használj általános 

üvegtisztítót, amit permetezz rá a foltra. Miután a szőnyeg magába szívta, máris 

töröld le a foltot tiszta és száraz ruhával. Ha a folt továbbra is látható, akkor ismételd 

meg folyamatot és hagyd az üvegtisztítót egy kicsit tovább hatni. 


