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Příklady použití parního čističe na jednotlivé povrchy 
 

1. Čištění spár na obkladech a dlažby 

 Použijte úzký ocelový kartáček, výkon páry na maximum, čistěte ve směru páry s mírným 
tlakem na kartáček se sklopením na levou a pravou stranu, následně špínu otřete nebo 
vysajte.  

 Pozor, ocelový kartáček může na bílé dlažbě dělat tmavší šmouhy, proto nejdříve 
vyzkoušejte na malém kousku. V případě, že dělá kartáček tmavší čmouhy, použijte 
mosazný nebo plastový kartáček 

 Čištění dlažky - na silně znečištěnou použijte malý ocelový kartáček, páru na maximum. Pro 
standardní čištění dlažby - velký ocelový kartáček, páru na maximum 

 Pro jemné čištění dlažby a vytírání - nástavec na podlahy s gumovou stěrkou, páru na 
maximum, vysávání na maximum 

 Pozor, ocelový kartáček může na bílé dlažbě dělat tmavší šmouhy, proto nejdříve 
vyzkoušejte na malém kousku. V případě, že dělá kartáček tmavší čmouhy, použijte 
mosazný nebo plastový kartáček 

 
2. Čištění odpadů 

 použijte nástavec na odpady a přiložte na odpad, páru na maximum, ucpěte hadrem přetokový 
otvor a nechte působit páru cca 15s. Odpad bude vyčištěn do vzdálenosti 8m 

 
3. Čištění záchodu 

 Spodek lemu splachování - použijte trysku s kovovým zakončením, páru na maximum a 
"prostříkněte" spodek lemu splachování pro odstranění nánosů 

 panty prkénka - tryska s kovovým zakončením nebo prodlužovací ryska - proudem páry 
uvolníte nečistoty 
 

4. Plastový sprchový kout 

 plastový kartáček, páru na maximum, mírným tlakem odstranit nečistoty 

 špatně dostupná místa - tryska s kovovým zakončením nebo prodloužená tryska - 
"prostříkněte" znečištěná místa 
 

5. Umyvadlo nebo dřez 

 na keramické umyvadlo měděný nebo plastový kartáček, na nerez dřez ocelový kartáček, pára 
na maximum 

 okolí baterie - tryska s kovovým zakončením, plastový kartáček, pára na maximum. Tam, kde 
se nedostanete kartáčkem, stačí přes kovovou trysku prostříknou proudem páry 
  

6. Nábytek, hladká kůže 

 Nástavec - trojúhelníkový kartáč s polštářkem a utěrkou, pára na maximum, otřít znečištěná 
místa 

 Kartáč 60 mm z koňské žíně 
 

7. Vodní kámen  

 podle materiálu zvolte typ kartáčku, páru na maximum a prostříkněte vodní kámen s mírným 
tlakem na kartáček 

 
8. Čištění oken 

 páru na 1/3 výkonu, vysavač na maximum, rychlým tahem dolů takovou rychlostí, aby 
nestékala voda po okně a stihli jste jí odsávat. Spodek rámu následně podélně bez páry, 
pouze vysát zbytek vody 

 Nálepky na okně, rámů či dveřích - plastový kartáček, páru na maximum. Odstranění je za 5s. 
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 Pro čištění rámů oken použijte plastový kartáček, páru na maximum a mírným tlakem na 
kartáček potupně očistit rámy 

 nálepky na okně nebo lepidlo z nálepek - páru na maximum, plastový kartáček a nechte 
působit páru na lepidlo, kartáčkem odstraňte. 

 
 

9. Sporák, trouba a grily 

 malý ocelový nebo mosazný kartáček na smalt či nerez, páru na maximum, vysávání použijte 
na odstranění mlhy z páry při čištění, aby jste dobře viděli na místo, které čistíte 

 POZOR - párou nikdy nečistěte ovladače s popisy na sporáku nebo troubě. 
 

10. Čalounění, židle, sedačky, silně znečištěný koberec 

 nástavec na čalounění, pára a vysavač na maximum, zapnout přistřik detergentu a čistit 
pohybem nástavce k sobě, mějte správný uhel, aby jste intenzivně odsávali vodu. 

 pro odstranění silně znečištěných míst - fleků - přímý proud páry přes kovovou trysku z 
několika úhlů, cca 10 mm vzdálenost trysky od koberce, pára na maximum 
 

11. Žvýkačka 

 přímý střik páry přes kovovou trysku pod žvýkačku, žvýkačka se uvolní - odlepí 
 

12. Radiátor 

 tryska s kovovým zakončením, pára na maximum, prostříkat vnitřek radiátorů.  
 Pozor, pod radiátor dejte hadr, špína bude stékat po radiátoru dolů na hadr 

 
13. Vodovodní baterie 

 dle povrchu baterie na nerez bez laku ocelový nebo měděný kartáček, na nerez s lakem 
plastový kartáček, pára na maximum 
 

14. Nedostupná místa 

 tryska s kovovým znečištěním a přímým střikem páry prostříkat znečištěná místa, pára na 
maximum 

 
15. Automobil 

 Pro různé povrchy a čištění použijte stejné nástavce a kartáčky, jako je popsáno výše 

 Disky kol - plastový kartáček, páru na 50% 

 sedačky a čalounění - viz bod 10 - čalounění a koberce 

 nepřístupná místa - tryska s kovovým zakončením a prostříknout tlakem páry 

 Motor - tlakem páry prostříknout znečištěné a zamaštěné díky 
 POZOR - páru nikdy nepoužívejte na elektroniku 

 
16. Lakované věci 

 Použijte výhradně plastový kartáček, nikdy ne mosazný ani kovový, došlo by k poškrábání 
barvy.  

 Na lakovanou podkladu (parkety, plovoucí podlaha) můžete použít k čištění parní čistič i 
vysavač, nenechávejte však páru dlouho působit na jedno místo, došlo by k poškození laku. 

 
Pro veškeré další informace a předvedení využijte náš eshop www.aqua-shop.cz a videa u jednotlivých 
parních čističů, kde máte názorně ukázáno, jak parní čistič a jednotlivé typy čištění povrchů realizovat. 
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