
Pri čistení koženého čalúnenia majte na pamäti, že zaschnutá 

vyliata tekutina sa čistí výrazne horšie ako čerstvá a preto po 

nehode nečakajte do vyschnutia, ale čerstvú škvrnu čistite 

okamžite. Ak používate čistiace prostriedky, ktoré obsahujú 

chemické látky, dodržiavajte maximálnu opatrnosť a špecifický 

prostriedok na škvrny pridávajte citlivo, pretože nadmerné 

dávkovanie alebo nesprávny čistiaci prostriedok nenávratne 

poškodí odtieň kože a toto poškodenie produktu nespadá pod 

záručnú zákonnú záruku. Pri čistení kože a používajte nové 

a ešte nepoužité  handričky bez chlpov /nesmú sa uvoľňovať 

chlpy/ a pri konečnom dočisťovaní postihnutého miesta na čalúnení použite zase novú handričku bez chlpov. 

 

Metódy odstraňovania bežných škvŕn: 

 

Atrament – očiste ho okamžite. Použite čistú handričku a špeciálny čistiaci prostriedok na kožu. Pomáha citrónová 

šťava s prísadou čpavku. 

Farbivá a pigment – čistenie studenou vodou a následne špeciálny čistiacim prostriedkom. Ak je stále problém, 

skúste použiť metylalkohol a osušte suchou handričkou. 

Blato - by ste mali počkať, až škvrna bude suchá, mokré blato veľmi ľahko roznáša po povrchu. Čistite s čistiacim 

prostriedkom na kožu. 

Červená repa – trieť škvrnu vlhkou handričkou do odstránenia farbiva, ak škvrna zostáva, môžete tiež použiť čistiaci 

prostriedok na kožu. 

Kari korenie a ďalšie prifarbené ochucovadlá – čistíme s handričkou navlhčenou v benzíne alebo benzéne. 

Čokoláda - jemne oškrabte zvyšok čokolády, čistite vlhkou handričkou až do úplného zmiznutia škvrny. Ak čokoláda 

ostala, skúste použiť rozpustený prací prášok alebo odstraňovač škvŕn na kožu. 

Dezodorant – použite odstraňovač škvŕn na kožu, pomôže čistič s prísadou čpavku a následne sa musí utrieť vlhkou 

handričkou. 

Fixka – pomáha kyslé mlieko, citrónová šťava, a následné vytretie vlhkou handričkou. 

Džem – pomáha vytrieť škvrnu vlhkou handričkou, ak škvrna zostáva, použite čistiaci prostriedok na kožu. 

Výkaly – na masívne znečistenie pomáha hydroxid sodný, škvrnu následne vyčistí vlhká handrička a čistiacim 

prostriedkom na kožu. 

Atrament z pera – pomáha mydlo alebo roztok glycerínu, prípadne metylalkohol a dočistenie s vlhkou handričkou. 

Žuvačka – čistenie začnite najprv s kockami ľadu (hmota sa zrazí) a následne odstráňte všetky zvyšky žuvačky. 

Vyčistite metylalkoholom kruhovými pohybmi, následne zotrite novou čistou vlhkou handričkou. 

Čaj - čajové škvrny čistite horúcom roztokom s pracím prostriedkom. Vyčistite metylalkoholom, následne zotrite 

novou čistou vlhkou handričkou. 

Káva - použite mäkkú, suchú handričku na vysatie kávy z kože. Vyčistite metylalkoholom alebo odstraňovačom škvŕn 

na kožu, následne zotrite novou čistou vlhkou handričkou. 

Kečup – pomáha zriedený saponát. 

Krv - je dôležité, aby ste škvrnu krvi odstránili ihneď. Čistite iba studenou slanou vodou, určite nie teplou vodou. 

Zostávajúca žltá škvrna by sa mala dať odstrániť špeciálnymi prípravkami na kožu. 

Kyselina – pomáha studená voda, potom roztok sódy bikarbóny. 

Lak na nechty - pomôže malé množstvo acetónu alebo amyl acetátu. Rozhodne nepoužívajte odlakovač na nechty, je 

agresívny. 

Lak na vlasy - pomôže malé množstvo acetónu alebo amyl acetátu, následne zotrite novou čistou vlhkou handričkou. 

Likéry -  handrička so studenou vodou 

Maslo – škvrnu čistite okamžite s teplou vodou so saponátom a následne zotrite novou čistou vlhkou handričkou 

Mlieko - handrička so studenou vodou so saponátom a následne zotrite novou čistou vlhkou handričkou  

Horčica - handrička so studenou vodou so saponátom a následne zotrite novou čistou vlhkou handričkou 

Nafta – pomáha voda a prídavok prírodnej citrónovej šťavy. Vyčistite všetky zostávajúce škvrny pomocou čistiaceho 

prostriedku na kožu a následne zotrite novou čistou vlhkou handričkou. 

Olej a Mazivá – dá sa odstrániť pomocou špeciálnej zmesi vody, metylalkoholu a octu. Ak škvrna zostáva, pomôže 



rozpúšťadlo na čistenie kože. Nakoniec zotrite novou čistou vlhkou handričkou. 

Parfémy – pomáha voda s prísadou čpavku. Nakoniec následne zotrite novou čistou vlhkou handričkou. 

Pivo - pomáha ocot následne vytieranie novou čistou vlhkou handričkou s horúcou vodou (nie však vrelou). 

Pleseň – pomôže ústna voda. 

Make-up - Použite čistú handričku a čistiaci prostriedok s vodou, aby handrička absorbovala čo najviac make-upu  

Nakoniec navlhčite handričku s teplou vodou a čistite miesto po škvrne. 

Hrdza – okamžite posypeme miesto kuchynskou soľou, alebo postačí pár kvapiek citrónovej šťavy a necháme pôsobiť 

cca 60 minút. Nakoniec navlhčite handričku s teplou vodou a zotierajte škvrnu. 

Omáčky - použite čistú handričku, rozpúšťadlá alebo čistiaci prostriedok s vodou. Nakoniec navlhčite handričku s 

teplou vodou a zotierajte škvrnu. 

Parafín – pomôže savý papier (pijak), nad ktorým zľahka prejdete teplou žehličku, aby sa rozpustený vosk nasal do 

papiera. Túto činnosť robte opatrne, často kontrolujte, či teplo žehličky nespôsobilo zmeny na koži. Nakoniec 

pomôže čistenie postihnutého miesta benzínom a samozrejme dočistenie vodou. 

Rúž na pery - Utrite škvrnu handričkou namočenou v benzíne, jemným čistiacim prostriedkom alebo odstraňovačom 

škvŕn na kožu. Ak škvrna nezmizne, môžete použiť metylalkohol a nakoniec navlhčite handričku so studenou vodou 

a dočistite miesto po škvrne. 

Tabak alebo cigaretový popol - pomôže vyčistenie s roztokom octu a vody. Môžete tiež čistiť pomocou detergentu a 

metylalkoholu. Nakoniec dočistite s teplou vodou. 

Moč - posypeme kuchynskú soľ po znečistenej ploche a čistíme handričkou so studenou vodou. Ak škvrna nezmizla, 

pomôže ocot. Nakoniec navlhčite handričku s teplou vodou vyčistite stopy po škvrne. 

Víno - posypeme kuchynskou soľou a necháme soľ absorbovať do vína. Prebytočnú soľ jemne z kože odstránime 

kefkou, mokrou handrou so studenou vodou dočistíme škvrnu.. 

Zvratky – necháme vysušiť a potom jemne odstránime pevné časti. Čistíme handričkou, ktorú namáčame vo vedre 

s vodou, sódou bikarbónou a saponátom. Nakoniec navlhčíme novú čistú handričku s teplou vodou dokončíme 

čistenie. 

Živica - handrička namočená v terpentíne, následné čistíme s mydlovou vodou. Nakoniec navlhčíme novú čistú 

handričku a s teplou vodou dokončíme čistenie. 

 

 


