
DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ TEPUREM 

"Suché" čištění koberců a tkanin je výborný způsob čištění bez rizika jejich poškození a 

zbytečně vynaložené námahy. A zde se naskýtá otázka: "Lze čistit koberce a potahové 

textilie bez použití vody?" Ano, lze. Ale je dobré znát několik zásad, se kterými Vás rád 

seznámíme. 

1. Vyluxování čištěné plochy 

Nejdříve důkladně odstraňte prach a pevné nečistoty z čištěné plochy vysavačem nebo 

vysavačem vybaveným kartáčovou turbohlavicí, která dokáže vysávat nečistoty 

hloubkově. 

 

2. Zapracování Tepuru 

Na plochu pak rozsypte prostředek Tepur - dbejte na použití dostatečného množství na 

povrch, který chcete čistit. Obecně platí, že čím vyšší vlas a větší znečištění, tím větší 

množství prostředku je třeba použít. Vodítkem při určení použitého množství slouží 

orientační tabulka na každém jednotlivém balení. Velmi důležité je taky zapracovat 

prostředek stejnoměrně, proto se doporučuje rozsypat Tepur do pruhů, čímž zajistíte 

stejnoměrné zapracování.  Pomocí ručního kartáče, nebo zapracovávací hlavice vysavače 

určeného pro suché čištění koberců, prostředek zapracujte do čištěné plochy. 

Pozor!!! Po rozsypání Tepuru po ploše je třeba okamžitě začít s jeho zapracováváním do 

vlasu prostředek nesmí uschnout, protože tím ztrácí jeho čistící schopnost!!! 

 

3. Vyschnutí čištěné plochy. 

Po důkladném zapracování Tepuru je potřeba plochu nechat důkladně vyschnout 

zpravidla 60 minut -  delší doba nevadí, plocha musí již být zcela suchá! 

 
4. Konečné vyluxování 

Po vyschnutí čištěnou plochu opět důkladně vyluxujte.  

Nyní nastává velice zajímavá situace, kdy s údivem pozorujete, jak barvy krásně ožívají. 

 
Čištění bez obav 

Prostředek TEPUR na vyčištěné ploše nezanechává žádné agresivní chemické prvky nebo 

mokré skvrny, naopak doplní vláknům antistatický a impregnační účinek, proto se čištěná 

plocha pomaleji znečistí. Bez obav z toho, zda se Vám čištěný materiál zvětší či zmenší, 

odpadá i problém s dlouhým vysycháním. Proto můžete prostředek použít pouze na 

znečištěná místa (odpadá nutnost čištění celého koberce), což se velmi příznivě odrazí v 

nákladech na čištění. 


