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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY  

Technologie Aquaclean je revoluční povrchová úprava, která umožňuje odstranit skvrny pouze 
pomocí vody. Údržba je tak velmi jednoduchá a skvrny odstraníte za minimum času. 

1. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI AQUACLEAN A JINÝMI ODPUZOVA ČI KAPALIN, KTERÉ JSOU NA TRHU?

Odpuzovače kapalin zabraňují proniknutí kapaliny po dobu několika minut, a když tekutina 
prostoupí do látky, přestávají být účinné. Aquaclean Technology® kromě své funkce odpuzovače 
kapalin působí také jako prostředek usnadňující čištění a umožňuje, že skvrny se z látky dostávají 
do vody jednodušeji, což usnadňuje proces čištění.

2. JAKOU VÝHODU MÁ AQUACLEAN TECHNOLOGY® VE SROVNÁN Í S TRADIČNÍMI ODPUZOVA ČI 
KAPALIN?

Odpuzovače kapalin jsou účinné, pokud skvrna je na povrchu a ještě nepronikla do tkaniny. 
Aquaclean působí, i když už skvrna pronikla do látky, a usnadňuje její „vytáhnutí“.

3. MOHU DO SVÉ SEDAČKY PŘIDAT AQUACLEAN TECHNOLOGY®?

V současné době to není možné. Pouze určité množství tkanin má úpravu Aquaclean, neboť ta musí 
být aplikována během průmyslového procesu a je třeba dodržet kompletní průběh výroby textilního 
produktu.

4. JE AQUACLEAN PRODUKT ŠETRNÝ V ŮČI ŽIVOTNÍMU PROST ŘEDÍ?

Látky s úpravou Aquaclean Technology® mají certifikát Made in Green®, který garantuje 
nepřítomnost škodlivých látek v látkách a výrobu šetrnou k životnímu prostředí.

5. MOHU K VY ČIŠTĚNÍ SVÉ SEDAČKY POUŽÍT OCET?

Tradičně se používala trocha octu, který zabraňuje vzniku skvrn od vodního kamene, nechá 
vyniknout barvy a zjemňuje látku. Ocet nemá vliv na úpravu Aquaclean, ale v současné době 
většina změkčovadel obsahuje látky zabraňující usazování vodního kamene, a mají příjemnější 
vůni.

6. MOHU PRÁT PODUŠKY V PRAČCE?

Podušky s úpravou Aquaclean můžete prát v pračce, ale řiďte se pokyny na etiketách, neboť různá 
textilní vlákna vyžadují specifické druhy praní, různou teplotu, způsob žehlení atd.



7. VŠIML JSEM SI, ŽE U VLHKÉ TKANINY KAPALINY PRONI KAJÍ DO LÁTKY SNADNO.

Jedná se o fyzikální jev, který souvisí s povrchovým napětím kapaliny. Toto nemá vliv na úpravu 
Aquaclean Technology®, která zachovává své vlastnosti jako technologie usnadňující čištění.

8. JE TECHNOLOGIE ÚČINNÁ, I KDYŽ JE SKVRNA NA TKANIN Ě UŽ NĚKOLIK DNÍ?

Účinnost Aquaclean Technology® nezávisí na době, po kterou se skvrna na látce nachází.

9. POKOUŠEL JSEM SE VYČISTIT TKANINU POUZE VODOU, ALE SKVRNA NEZMIZELA ÚPL NĚ.

Aquaclean Technology® je úprava usnadňující čištění: Většinu skvrn lze odstranit pouze pomocí 
vody bez použití jakýchkoliv dalších přípravků. Jednodušeji však skvrnu zcela odstraníte, pokud do 
vody přidáte trochu neutrálního mýdla.

10. MOHU K VYČIŠTĚNÍ SKVRN POUŽÍT ALKOHOL?

Aquaclean nedoporučuje alkohol ani jiný druh rozpouštědel pro čištění tkanin. Alkohol a jiná 
rozpouštědla snižují kvalitu vláken a dalších složek a negativně ovlivňují životnost čalouněného 
nábytku.

11. JAK AQUACLEAN POMÁHÁ ZVÝŠIT ŽIVOTNOST MÉ SEDA ČKY?

Životnost látky vaší sedačky se zvyšuje tím, že odstraňujete jednotlivé skvrny a nemusíte prát potah 
v pračce.

12. JAKÉ DRUHY SKVRN LZE VY ČISTIT DÍKY ÚPRAV Ě AQUACLEAN?

V současné době neexistuje skvrna vzniklá z domácího provozu, která by technologii odolala. 
Omáčky, krém na boty, studené i teplé tekutiny, sodovky, dorty,… Aquaclean úspěšně prošel 
laboratorními testy a uspěl dokonce i v testech na odstranění extrémních skvrn, např. od 
permanentních fix. V těchto extrémních případech je však lepší použít kapku mýdla rozpuštěného 
ve vodě nebo třít skvrnu mýdlem a pak ji odstranit pomocí vody.

13. JAK MOHU ODSTRANIT JAKOUKOLIV SKVRNU Z ČALOUNĚNÍ MÉ POHOVKY

Je normální, že na pohovkách se objevují skvrny všeho druhu, zvláště když máte doma děti nebo 
zvířecího miláčka. Abyste mohli zůstat v klidu, nabízíme vám ke zhlédnutí naši GALERII SKVRN, 
sekci s videi s ukázkami čištění podle různých typologií skvrn. Tato videa vám pomohou odstranit 
jakoukoliv případnou skvrnu, která se může den co den objevit na vaší pohovce, pokud je vaše 
pohovka vybavena inovativní technologií Aquaclean®. Od skvrn od vína po skvrny od inkoustu, 
přes skvrny od krve, mléka nebo nápojů.
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