
Sušenie bielizne

(Chcete sa stať profesionálom v sušení bielizne a to bez ohľadu na materiál, z ktorého je vyrobená? 
V takomto prípade je tento článok pre vás ako stvorený!)

Sušenie trápi väčšinu domácich gazdiniek hneď po praní. „Robím to správne?“ „Netrpí tým látka?“ 
Nepoškodia sa mi nové obliečky?“ Tieto otázky vám ozrejmíme v tomto článku, ktorý vás zároveň 
naučí s daným prádlom šetrne pracovať tak, aby sa zachovala jeho kvalita a životnosť.

Sušenie bielizne v lete sa koná, samozrejme, na slnku a čerstvom vzduchu, čo je zároveň ideálne. Ale 
ako sa správne zachovať v zime?

Vyhýbajte sa spálni!

Čítate dobre. Bielizeň sa neodporúča sušiť v miestnostiach ako sú obývačka, či spálňa. Dôvodom je 
odparujúci sa prací prostriedok, či aviváž, ktoré pri nadmernom dýchaní môžu spôsobiť respiračné 
ťažkosti alebo prinajhoršom alergické reakcie. Vzhľadom k tomu, že v obývačke a spálni trávi človek 
najviac času, sa neodporúča vystaviť dýchacie cesty takémuto riziku.

Poriadne žmýkajte

S ohľadom na jemnosť niektorých materiálov, buďte radšej opatrní. Čo sa týka pevných materiálov 
ako sú napríklad rifle, či uteráky, pár žmýkaní navyše im nijako neublíži. Bielizeň tak zbavíte 
nadmernej vlhkosti, vďaka čomu budú nielen skôr suché, ale zároveň ich zbavíte prípadného 
zatuchnutého pachu.

Kam uložiť sušiak?

V zime dbajte o to, aby ste sušiak umiestnili tak, aby vám nielen nezavadzal, ale aj aby bol v čo najviac
vyvetranej a vyhriatej miestnosti. Čerstvý vzduch a teplo spravia s vašou bielizňou divy. Samozrejme, 
pri ukladaní prádla na sušiak dbajte o dostatočnú vzdialenosť medzi jednotlivými kúskami.

Vetranie nezanedbávajte! 

Vetranie je dôležité vždy. Rovnako ako vám vetranie v spálni pomôže zbaviť vzduch nečistôt a matrac 
prefúknuť od nežiaducich mikroorganizmov, ani ostatné miestnosti by nemali zostať bez prísunu 
čerstvého vzduchu a obzvlášť v zime, kedy je vzduch svieži a chladný. 

Pokiaľ máte prádlo na sušiči, vetrajte ešte väčšmi! Vlhké prádlo v miestnosti totiž ovplyvňuje vlhkosť 
vzduchu, ktorý denno-denne dýchame. Dlhodobá vlhkosť vzduchu môže zapríčiniť vznik plesní 
a nepríjemný pach v domácnosti. Preto by ste mali vetrať minimálne raz denne.

Vedeli ste, že...

... nízko odstredené prádlo môže po vytiahnutí z práčky obsahovať až 2-3 litre vody? 

(Teraz už viete, prečo je vetranie také dôležité a zároveň ste sa naučili ako správne postupovať pri 
starostlivosti o bielizeň. Ak vám náš článok pomohol alebo ak máte aj vy nejaké dobré skúsenosti, 
napíšte nám!)


