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A SZÕNYEGPADLÓ VISSZATÉR

TISZTÍTHATÓSÁGI TESZT:
Vörösbort öntöttünk mindkét típusú padlószõnyegünkre:

Megpróbáltunk utánajárni, hogy mi az igazság a szõnyegpadlók ellen és mellett
szóló érvekben, megkísérlünk néhány tévhitet is eloszlatni, sõt néhány
látványos és egyszerû kísérlettel különbözõ szõnyegpadlófajtákat próbáltunk
meg tönkretenni és így tulajdonságaikat összehasonlítani.

JÓ TANÁCS:
A különleges sz
álbevonat tovább
növelheti a szõn
yegpadló árát.
De garantált, ho
gy ezt csak az els
õ
házibuli végéig fo
gjuk felesleges ki
adásnak tekinten
i!

ALAPANYAG – AMI MINDENT ELDÖNT
A szõnyegpadló a lehetõ legkomfortosabb burkolat, puhaságban, komfortosságban és meghittségben igazából nincs is versenytársa.
Sokan mégis kerülik használatát relatív igényessége és nehezebb takaríthatósága miatt. A legtöbb vélt ellenérv így, általánosságban nem igaz. A legfontosabb (és szinte mindig figyelmen kívül hagyott) szempont a szõnyegpadló alapanyaga. A szõnyegpadlók
alapvetõen természetes és szintetikus anyagú szálakból készülnek. A kereskedelmi forgalomban kapható szõnyegpadlók túlnyomó
többsége szintetikus alapanyagú, ami jellemzõen két alapanyag valamilyen kombinálásával készül: ezek a poliamid (PA) és a
polipropilén (PP). A polipropilénszál bár olcsó, de lényegesen gyengébb tulajdonságokkal bír, míg a poliamidszál jelentõsebb
drágább, viszont az ebbõl készült szõnyeg sokkal erõsebb, ellenállóbb és lényegesen magasabb használati értékû lesz.

KOPÁSÁLLÓSÁGI TESZT:
Egy mûanyag filctoll végével kezdtük el dörzsölni a PA és PP szõnyegeket,
íme az eredmény:
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Ha megtehetjük,
részesítsük mindi
g
elõnyben a polia
midszálból készül
t
padlókat a polip
ropilénszálúakk
al
szemben. Ez ha
tványozottan ig
az,
ha az igénybevét
el jelentõs: Gye
rekszoba, iroda,
nappali, elõszob
a
vagy lépcsõ eset
én jobb, ha ninc
s
PP jelölés az an
yagösszetételben
.
Hasonlóképpen,
ha bútorainkat alkalmanként át
szeretnénk moz
dítani (pl. gör
gõsszék esetén
),
kizárólag 100%
PA szálú szõnye
gpadlóban gondol
kozzunk!

2. A filctoll dörzsölõ hatására a PP
szõnyeg megsérült. Ilyen lett.
3. Poliamid alapanyagú szõnyeg.
Ilyen volt.
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1. Védõbevonat nélküli PP alapanyagú
padlószõnyeg. Ilyen volt.
2. A vörösbor foltot hagyott a védõbevonat nélküli PP alapanyagú szõnyegen.
Ilyen lett.
3. PA alapanyagú padlószõnyeg, teflon
beonattal. Ilyen volt.

JÓ TANÁCS:

1. Polipropilén alapanyagú
padlószõnyeg. Ilyen volt.
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TÉVHITEK

A VALÓSÁG

A szõnyegpadló allergiát okoz.

Hamis!
Az allergiát nem a szõnyegpadló okozza, hanem a szobában felhalmozódó
szálló por, poratka és vegyi anyagok (pl. formaldehid) felsûrûsödése. Ha a
burkolatunk (legyen az bármilyen) portaszító tulajdonságú alapanyagból
készült, a szennyezõdés könnyedén takarítható, nincs allergiás hatás. Való
igaz ugyanakkor, hogy egy elhasználódott, olcsó alapanyagú, védõbevonat
nélküli szálból készült, kopott szõnyegpadlóban a szennyezõdések felhalmozódnak, és akár évekig is makacsul jelen maradnak.

A szõnyegpadló nehezen tisztítható,
és általában nagyon kényes.

Hamis!
Van, amelyik szõnyegpadló nagyon kényes és van, amelyik nem, mindezt
a szõnyegpadló anyaga és szálbevonata dönti el.

A szõnyegpadló szálait széttépi
a görgõsszék.

Hamis!
A polipropilénszálú szõnyegpadlók szálait a görgõsszék rövid idõ alatt
kikezdi, a poliamidszálúakat viszont nem!

4. Dörzsölés hatására a PA szõnyeg nem
rongálódott, viszont a mûanyag filctoll
szinte elkopott. Ilyen lett.

A cikkben bemutatott termékek árai:
Cairo (100% polipropilénszálú padlószõnyeg)
Centaure (100% poliamidszálú padlószõnyeg, védõbevonat nélkül)
Tavira (100% poliamidszálú, antisztatikus padlószõnyeg teflon védõbevonattal)

SZÁLVÉDELEM – A TAKARÍTÁS ALAPJA
A mai igényesebb szõnyegpadlók alapanyag-szálai a gyártás során egy különleges fürdõt kapnak, a szõnyegszálakat a konyhából
ismert teflonbevonattal vagy egy különleges Scotchgard-nak keresztelt burkolattal látják el. Ennek hatására a szõnyegpadló
felülete a szálló port és szennyezõdéseket taszítja, ráadásul az ilyen szõnyegpadlóról még a legmakacsabb foltok (pl. gyümölcslé
vagy vörösbor) is egyszerûen, nedves szivaccsal nyom nélkül eltávolítható. Mivel ezen különleges szál-bevonatok szabad szemmel nem láthatóak és ki sem tapinthatóak, a technikai adatlapok böngészése (vagy szakeladó segítsége) elengedhetetlen egy megfontolt vásárlás elõtt.

4. A vörösbort sikerült felitatnunk egy
papír zsebkendõvel. Nincs folt. Ilyen lett.

2290 Ft/m2
3490 Ft/m2
7790 Ft/m2

A szõnyegpadlók az INKU üzletekben kaphatóak.
Kérésre a teszteket az INKU szaküzletekben szakeladóink segítségével Önök is kipróbálhatják.
www.inku.hu
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