Gőztisztító otthoni felhasználók számára:
Higiénikus tisztítás vegyi anyagok nélkül
A gőztisztítók nemcsak a makacs szennyeződéseket távolítják el, hanem hatékony vírusok és
baktériumok elleni gyógyszerként is szolgálnak. Elmagyarázzuk, mi teszi különlegessé a gőzzel történő
tisztítást, és mire kell odafigyelni annak használatakor.

Higiénikus és pórusmélységű tisztaság a gőznek köszönhetően
A gőztisztítók mindig is a pórusmélység tisztaságáért feleltek, kémiai tisztítószerek nélkül is. A
megnövekedett higiéniai tudatosság idején ezek a tulajdonságok jobban igényelnek, mint valaha. Az
eszközök szinte bárhol a háztartásban felhasználhatók, és többek között alkalmasak az ajtókilincsek, tartozékok és -felületek higiéniai tisztítására.

Miért tisztít ilyen jól a gőz?
A gőztisztítók több higiéniát és magasabb tisztítási
teljesítményt kínálnak, mint a hagyományos kézi
tisztítási módszerek mosószerekkel. A gőz
tisztításának titka a gőz és a hőmérséklet
kombinációjában rejlik. A vizet addig melegítik,
amíg felforrósodik - ez forró gőzt hoz létre. 100 °C
körüli hőmérsékleten ez a gőz jut a tartozékokon
keresztül a felületre (padlófúvóka, kézi fúvóka
stb.). Az apró gőz részecskéket a nyomás 170
km/h sebességgel dobja a felszínre. Ennek
eredményeként a gőz minden repedésbe és
pórusba bejut, és tisztítja azokat a helyeket is, ahol
a szokásos tisztító textil nem érheti el. A makacs
és zsíros szennyeződések másodpercek alatt
meglazulnak, ezután a tisztított felületek hosszabb
ideig tiszták maradnak.

Az allergiás betegek és a szülők könnyedén
lélegeznek
Az allergiás betegek kétszer részesülnek
előnyben, mivel a tisztító oldatokkal ellentétben a
gőzkondenzátum nem hagy potenciálisan allergén
maradványokat a tisztított felületen. Ezenkívül a
gőz megköti a port, ami azt jelenti, hogy nem
keletkeznek allergének: Ez szintén észrevehetően
javítja a beltéri klímát és csökkenti a légutak
terhelését.
A kémiai tisztítószerek hiánya különösen akkor
releváns, ha kisgyermekek vannak a háztartásban.
A csecsemők a földön másznak, és szeretnek
tárgyakat tenni a szájukba. A mosószer
maradványok okozta allergiás reakciók vagy
bőrirritáció már nem jelent problémát a gőzzel való
tisztítás
esetén,
mivel
nincs
szükség
tisztítószerekre.

Alkalmas folyamatos működésre
Az hosszú takarítás, tisztítás vegyi tisztítószerekkel irritálhatja a
légutakat, a gőztisztítók elkerülhetik ezt a problémát. Mivel a
gőztisztítóknak csak elektromos áramra és vízre van szükségük,
szinte korlátlan ideig is használhatók - sok modellnél a víz még
üzem közben is feltölthető.

