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Nie tylko na wiosnę... Po zimie Twoje ogrodzenie straszy zaciekami tak, że goście już na wstępie nie chcą
wchodzic dalej? Może i lepiej, myślisz, bo patrząc na swój dom masz ochotę zapaśc się pod ziemię…
Spokojnie, sytuacja jest do opanowania! Nawet zimowe sypanie solą dosięgające nasze ogrodzenia (gdy
na przykład kierowcy samochodów przejeżdżają na tyle blisko, że częśc ulicy niestety ląduje na nich)
można przezwyciężyc. Elewację należy myć regularnie, a z nadejściem nowej cieplejszej pory roku warto
ją odświeżyc po zimowej „chlapie”. Jeśli jednak użyjemy odpowiednich materiałów izolacyjnych, nie
powinniśmy obawiac się zacieków, wilgoci, czy pleśni aż tak, jak na przykład budzących się do życia
roślin – tak, tak! Iluż z nas dokuczają wiosną ich pyłki – okazuje się, że nasze domy również „borykają
się” z tą bolączką. Osiadające pyłki, kurz, pajęczyny – to wszystko należy usuwać nie tylko ze względów
estetycznych, ale również, aby nie dopuścic do trwalszych zabrudzeń, czy rozwoju mikroorganizmów.
Wbrew pozorom czyszczenie elewacji domu nie jest aż takie trudne – jeśli oczami wyobraźni już widzisz
mężczyznę w kombinezonie stąpającego po rusztowaniu i omotanego profesjonalnym sprzętem, to
zapomnij o tym… Mycie elewacji wykonasz także sam: przy niewielkich zabrudzeniach wystarczy woda
do wstępnego obmycia, potem dobrze jest zakonserwowac fasadę naszego domu; dłużej zachowa
nienaganny wygląd. Do tego służą specjalne detergenty, które nie tylko szybciej zmyją brud, ale także
odtłuszczą powierzchnię a wykorzystując do tego szczotkę ryżową na długim kiju teleskopowym, zrobisz
to nie wyciągając drabiny.
Dobrym pomysłem jest także stosowanie myjek ciśnieniowych, które zdobywają coraz więcej
zwolenników, gdyż nadają się zarówno do mycia elewacji naszego domu, nie narażając farb fasadowych
Majic na blaknięcie ani zniszczenia, jak również do wszelkich innych powierzchni zarówno na zewnątrz,
jak i wewnątrz. Możemy ich używać do mycia takich powierzchni, jak chodniki – świetnie radzą sobie z
praktycznie każdą powierzchnią (kamień, drewno, beton, kostka brukowa). Do tego możemy je stosować
samodzielnie (bez detergentów) – działające ciśnienie doskonale poradzi sobie z uporczywym brudem –
jak również ze środkami myjącymi, czy zabezpieczającymi (na przykład podczas mycia samochodu).
Pomyśl także o tym, ile zaoszczędzisz, używając mniejszej ilości detergentów. Inwestując w te
profesjonalne, bardziej wydajne, nie tylko oszczędzasz pieniądze, ale również czas, gdyż są
skuteczniejsze i nie musimy tak często powtarzać mycia elewacji domu czy ogrodzenia dzięki warstwie
ochronnej, jaką zapewniają dane specyfiki. Co więcej, oszczędzasz także swoje zdrowie – używając
profesjonalnych produktów z atestami masz pewność, że nie zanieczyszczasz środowiska oraz nie
wdychasz trujących oparów podczas mycia.
Możemy zatem zainwestować nieduże pieniądze w profesjonalny sprzęt, który nie tylko pomoże nam
utrzymać nasz dom w czystości, ale zadba również o to, żeby sprzątanie nie kojarzyło nam się
z nieludzkim wysiłkiem, kilkoma godzinami pracy w pocie czoła i krótkotrwałymi efektami – przeciwnie;
sprzątanie może być przyjemne i łatwe!
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