
• Foltok, gyerekrajz, 
por – a falakat is szük-
ségszerű időnként 
megtisztítani. Fontos 
azonban: úgy tisztít-
sunk, hogy a festés ne 
sérüljön.

A ceruzanyomokat leghaté-
konyabban gumiradírral 
lehet eltüntetni, de legyünk 

óvatosak, mert ezáltal megsérülhet 
a festés. A piszkos, foltos részeket 
radírozással próbáljuk letisztítani. 
A tisztítólabdát friss, puha kenyér-
ből készítsük. Addig radírozzuk ve-
le a falat, amíg a radírozómassza el 
nem morzsálódik, illetve a fal tiszta 
nem lesz. A morzsákat puha rongy-
gyal töröljük le. Ha a mésszel vagy 
diszperziós festékkel festett fal csak 
helyenként piszkos, illetve foltos, 
langyos mosogatószeres vízzel, majd 
tiszta vízzel mossuk le. A piszkos 
felületeket csak enyhén dörzsöljük. 
Mindig egy egész falat mossunk át, 
különben csíkos lesz. A diszperzi-
ós festékkel bevont falat többször is 
tisztíthatjuk.

A falat legegyszerűbben portala-
nítással tisztíthatjuk. Portalanítás-
hoz hosszú nyelű kefeseprűt (part-
vist) használjunk. A keferészt kössük 
be puha fehér ronggyal, és felülről 
lefelé haladva, csíkonként töröljük 

le a falat. A rongyot gyakran forgas-
suk, nehogy egyik helyről a másikra 
vigyük át a port. Amennyiben hom-
lokzattisztítót vagy kőtisztítót vásá-
rolunk, különösen fi gyeljünk oda, 
hiszen általában koncentrátumokat 
árusítanak, vagyis az 1–8 rész vízzel 
hígíthatóság jelentősen gazdaságo-
sabbá teszi ezt a munkát, amellett 

hogy a környezet a biológiailag le-
bontható változatot hálálja meg. A 
javasolt előnedvesítés megkönnyíti 
az alkalmazást. Ha viszont a falat 
enyves festékkel festették le, nem 
szabad mosni! Amennyiben a meny-
nyezet nagyon piszkos, ajánlatos 
inkább kétszer átfesteni. Hatékony 
módszer a diszperziós falfestékekre: 

tegyünk fehérítőt hígítás nélkül egy 
szórófejes üvegbe (például ablakpu-
coló), és azzal permetezzük le a falat. 
Ne töröljük le, hanem hagyjuk rászá-
radni. Ügyeljünk viszont, hogy ne 
folyjon meg. Ezután egy szappanos 
langyos vízzel átitatott, jó nedvszívó 
ronggyal óvatosan dörzsöljük át a 
tisztítandó falfelületet.
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Gyerekek

Két kisiskolás beszélget:
– Téged is meg szoktak verni, ha rossz jegyet
viszel haza? – kérdi az egyik.
– Persze.
– És ki adja a pofont, apád vagy anyád?
– ... (poén a rejtvényben).
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Hát nem állati?

Mi lesz a sünből, ha babot eszik.
– ... (poén a rejtvényben).
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Tippek a falak tisztításához

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Nahát! – Te igazán nem tehetsz erről.   Hová, hová? – Hát mert az övé.
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