
 

 

 

 

KAJ JE MOKRO ČIŠČENJE IN KAKO GA IZVAJAMO ? 

  

 

 

OSNOVNI POJMI O MOKREM ČIŠČENJU OBLAČIL IN TEKSTILA 

Mokro čiščenje je okolju prijazen sistem pranja namenjen čiščenju modernih in občutljivih vrst tekstila z vodo in okolju 

prijaznimi tekočimi pralnimi sredstvi. Z tem postopkom je možno čistiti tekstil, ki je označen z zgoraj prikazanima simboloma W, 

kakor tudi volno, svilo, kašmir, volnene odeje, spalne vreče, športne jakne, smučarske jakne iz Gore-tex materiala, … ! Sistem 

mokrega čiščenja je možno uporabljati na pralnih strojih GRANDIMPIANTI  kapacitete 8- 22 kg. Pri čiščenju bombažnih tkanin 

lahko uporabljamo 80% kapacitete stroja, pri ostalih materialih ( volna, angora , svila… ) pa lahko uporabljamo 50% kapacitete 

stroja (odvisno od proizvajalca detergentov). Pri mokrem čiščenju programi prilagojeni čistilom poskrbijo za čim manjšo 

mehaniko in poškodbe na tekstilu.  

KDO VSE LAHKO UPORABLJA POSTOPEK MOKREGA ČIŠČENJA 

Prvenstveno uporabljajo postopek mokrega čiščenja kemične čistilnice kod dodatek k njihovi storitvi. Prav tako pa je postopek 

mokrega čiščenja namenjen komercialnim pralnicam perila, domovom upokojencev, hotelom, ki lahko to nudijo kot dodatno 

storitev za svoje goste.  

SISTEM MOKREGA ČIŠČENJA 

Za mokro čiščenje se uporablja klasični pralni stroj ( v katerega mora biti vgrajen frekvenčni regulator za spreminjanje obratov 

motorja in programator na katerem je možno oblikovati nove programe ) na katerega je vgrajen sistem načeloma 4-5 

peristaltičnih črpalk. Stroj lahko uporabljamo kot klasični pralni stroj v kolikor pa želimo mokro čiščenje uporabimo posebne 

programe namenjene mokremu čiščenju. Črpalke so električno povezane s programatorjem pralnega stroja. Preko posebej 

narejenih programov je možno z njimi dozirati različna čistilna sredstva potrebna za mokro čiščenje. Pri sistemu mokrega 

čiščenja lahko vršimo tudi impregnacijsko zaščito izdelkov v kopeli impregnacijskega sredstva.  

PROGRAMI NAMENJENI MOKREMU ČIŠČENJU 

V programator pralnega stroja se pri montaži sistema za mokro čiščenje vstavijo različne programe za čiščenje različnih vrst 

oblačil. Programi so narejeni tako, da z malo mehaniko in na nizki temperaturi pranja  čim manj poškodujejo tekstil v stroju. V 

samih programih se za različne vrste tekstila uporablja različna hitrost obračanja bobna in časa čiščenja. Centrifugiranje 

različnih vrst perila se določa glede na vrsto tekstila in navodila proizvajalca tekstila. Programi za mokro čiščenje, ki jih 

vstavljamo v programator so narejeni v sodelovanju z proizvajalcem BUFA, BIAR, FALVO ali katerega koli drugega 

proizvajalca sredstev za mokro čiščenje.  

    


