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             Οικιακή καθαριότητα: Πολυτέλεια, ανάγκη, αγγαρεία ή λάθος ενημέρωση; 
 

  Η παλιά καλή καθαριότητα του σπιτιού μας, αυτή για την οποία οι μητέρες μας πάσχιζαν τόσο και έδειχναν τόση περηφάνια, δεν 

είναι μια μανία της νοικοκυράς. Αντίθετα, όσο περισσότερο προχωρούν οι μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και 

οι μελέτες για τα προβλήματα των αλλεργιών τόσο φαίνεται καθαρότερα πόση σχέση υπάρχει ανάμεσα στο καθαρό, χωρίς σκόνη 

περιβάλλον του σπιτιού και την υγεία μας. 

  Η καθαριότητα είναι ένας τομέας με ευρύ φάσμα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα για την καθαριότητα ξεκινά από τους 

εσωτερικούς χώρους των σπιτιών όπου ζούμε, ή τους χώρους μαζικής συγκέντρωσης, όπως π.χ. γραφεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, 

γυμναστήρια, ξενοδοχεία, λεωφορεία, αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη, τραίνα, αεροπλάνα, νοσοκομεία κ.λ.π.. 

  Όλοι λοιπόν αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την καθαριότητα, γιατί η σκόνη - ορκισμένος και παντοτινός εχθρός κάθε χώρου-

περιέχει πολύ περισσότερα πράγματα από όσα βλέπουμε με γυμνό μάτι, τα οποία όσο μικροσκοπικά και αν είναι κρύβουν μεγάλους 

και απρόοπτους κινδύνους. 

  Σχετικές έρευνες από επιστήμονες έχουν δείξει ότι ένα σημαντικό ποσοστό εμφάνισης αλλεργιών, άσθματος και ανυπόφορης 

φαγούρας (που συνήθως ονομάζεται από τους γιατρούς ως έκζεμα νευρικής φύσης) οφείλεται στη σκόνη. Τα ζωύφια αυτά με 

μέγεθος ένα τρίτο του χιλιοστόμετρου, είναι διαφανή και ορατά μόνο με μικροσκόπιο και αναπτύσσονται επί το πλείστον σε χαλιά, 

μοκέτες, στρώματα, υποστρώματα, σαλόνια, κουρτίνες και άλλα έπιπλα. Προτιμούν το υγρό προς ξηρό περιβάλλον και παράγουν 

αλλεργιογόνες ουσίες - από τα περιττώματά τους αλλά και από την αποσύνθεσή τους - οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν 

διάφορα αλλεργικά συμπτώματα (αλλεργικό άσθμα, δερματοπάθειες, εκζέματα). Αυτά τα "κομψά ζωάκια" φιλοξενούνται 

περισσότερο σε χώρους όπου υπάρχουν υφασμάτινες ύλες και ινώδη υλικά, γιατί εκεί βρίσκουν σκοτάδι, ιδανική τροφή, 

θερμοκρασία και υγρασία για να αναπτυχθούν. 

  Μετά από όλα αυτά, εύλογα γεννιέται το ερώτημα : Πως και πότε άρχισαν να μας επιβάλλονται όλοι αυτοί οι απρόσκλητοι 

επισκέπτες;  Η απάντηση είναι απλή. Πριν από χρόνια, τα ζωύφια που απειλούσαν ένα χώρο ήταν κυρίως οι κατσαρίδες και άλλα 

είδη εντόμων, που με τα εντομοκτόνα ή και ζιζανιοκτόνα ή μηχανήματα αναρρόφησης και με τον αποκλεισμό τους από τους 

εσωτερικούς χώρους μειώθηκαν αρκετά, με αποτέλεσμα να χαλάσει η φυσική ισορροπία.  

  Τα πράγματα αλλάζουν και τα προβλήματα γίνονται μεγαλύτερα όταν η φύση σαν οικολογικό αντιστάθμισμα αύξησε τα μικρά 

"τερατάκια". Πως αντιμετωπίζονται; Ίσως μέχρι σήμερα να έχετε διαβάσει πολλούς διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Σωστή ενημέρωση όμως, σημαίνει σωστή επιλογή.                                                                                                                                                    

Οι υπεύθυνοι οι οποίοι κατασκευάζουν υφάσματα και έπιπλα ή εξοπλίζουν ένα χώρο, πρέπει να ενημερώνουν προφορικά ή γραπτά, 
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ανάλογα με την περίπτωση, για το πώς θα συντηρηθεί το προϊόν τους. Τα υλικά ή τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει 

να τηρούν κάποιες προδιαγραφές. 

 

Τέλος ας μη διστάσουμε να ζητήσουμε οι ίδιοι τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών που αγοράζουμε, είτε είναι χαλιά, μοκέτες 

ή στρώματα, ψάθες, Κοκκοφοίνικα,(sizal).Πληροφορίες καθαρισμού πρέπει να έχουμε ακόμη και για το σαλόνι,(υφασμάτινο η 

δαρματινο),του σπιτιού, του αυτοκινήτου, του σκάφους, του τροχόσπιτου. 

Επειδή όλα αυτά που αγοράζουμε αξίζουν μια περιουσία, τα υλικά και τα μηχανήματα συντήρησής τους δεν πρέπει να είναι 

"φτηνά", γιατί τότε η φθορά του εξοπλισμού θα μας κοστίσει πιο ακριβά. Γενικά για την καθαριότητα και τη συντήρηση του σπιτιού 

μας πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής : 

  ΧΑΛΙΑ : Υπάρχει δυνατότητα να προστατεύσουμε το χαλί μας με ειδικό υγρό προστασία από λεκέδες, υγρασία, ξεθώριασμα, 

μούχλα και την ανάπτυξη μυκήτων. (Στα καινούρια ή σε αυτά που έχουμε καθαρίσει ή μόνοι μας ή σε ταπιτοκαθαριστήριο). Δεν 

ξεχνάμε να ζητήσουμε τη εγγύηση και την ημερομηνία λήξης για όλα αυτά. Για τη σωστή συντήρηση του χαλιού χρειαζόμαστε 

μηχάνημα καθαρισμού με κυλινδρική βούρτσα, η οποία θα πάλλεται για να μη καταστρέφει το πέλος του χαλιού, δημιουργώντας 

δόνηση για να μπορεί να βγάλει από το βάθος το χώμα και την άμμο, χωρίς να ανακυκλώνεται η σκόνη. (Βλέπε σημειώσεις ).  Το 

φρεσκάρισμα μια φορά το χρόνο είναι απαραίτητο στο χαλί. Είναι σωστό, εφ όσον δεν υπάρχει δυνατότητα να τα καθαρίσουμε 

μονοι μας, να δίνουμε τα χαλιά μας για καθαρισμό, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ο ταπητοκαθαριστής με ποίον τρόπο θα μας τα 

καθαρίσει και τι υλικά θα χρησιμοποιήσει, διότι τα χαλιά ανάλογα με την ποιότητά τους. Αν τηρήσουμε τα παραπάνω, τα χαλιά θα 

μας προσφέρουν για πολλά περισσότερα χρόνια τη γλυκιά θαλπωρή και ζεστασιά και θα μπορούμε να τα αφήσουμε ακόμα και 

καλοκαίρι στο σπίτι. 

  ΜΟΚΕΤΕΣ,(sizal) ΨΑΘΕΣ : Στις μοκέτες, τον Κοκκοφοίνικας (sizal), ή τα χαλιά τύπου Hand Tufted που ενδείκνυται να 

καλύπτουν τους χώρους από τοίχο σε τοίχο, πρέπει να γνωρίζουμε τα υλικά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί, αν είναι 

αντιστατικά κ.λ.π.Και εδώ υπάρχει δυνατότητα να γίνει προστασία με ειδικό υγρό για την προστασία από λεκέδες, υγρασία, 

ξεθώριασμα, μούχλα και την ανάπτυξη μυκήτων.  Οι μοκέτες, όπως και τα χαλιά χρειάζονται το σωστό μηχάνημα καθαρισμού με 

δόνηση και κυλινδρική βούρτσα, η οποία θα πάλλεται για να μπορεί να βγάλει από το βάθος το χώμα, να προστατεύει το πέλος, 

χωρίς να ανακυκλώνεται η σκόνη. Μια φορά το χρόνο χρειάζεται φρεσκάρισμα (αν έχει ψεκαστεί με υλικό προστασίας από λεκέδες 

μούχλας, υγρασίας και μυκήτων). Αν όχι, το πλύσιμο στη μοκέτα πρέπει να γίνεται 2-4 φορές το χρόνο, ανάλογα με την χρήση και 

την συντήρηση που γίνεται. Κατά το πλύσιμο, χρειαζόμαστε ξηρή μέθοδο (DRY)ME λίγη υγρασία, όχι νερό, ούτε πολλά "φθηνά " 

απορρυπαντικά, διότι με την πολλή υγρασία, θα δημιουργηθεί, μούχλα, ανάπτυξη μυκήτων με την συνακόλουθη δυσοσμία και 

καταστροφή αλλά και αλλεργίες από τα εναπομείναντα καθαριστικά.                                                                                                                                                    

ΣΤΡΩΜΑΤΑ : Όταν αγοράζουμε στρώματα, πρέπει να γνωρίζουμε τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα. Τα στρώματα 

χρειάζεται προστασία από λεκέδες, υγρασία, ξεθώριασμα, μούχλα και την ανάπτυξη μυκήτων, διότι ο ιδρώτας που αποβάλουμε 

είναι "το μεταφορικό μέσον που μεταφέρει τα απονεκρωμένα κύτταρα του σώματος μας για να έχουν τροφή τα κομψά ζωάκια ". Για 

τον καθαρισμό του στρώματος σε βάθος ενδείκνυται μηχάνημα καθαρισμού, με δόνηση και αναρρόφηση, ώστε να αφαιρεί την 

"εσωτερική σκόνη"100% χωρίς να την ανακυκλώνετε πάλι στον χώρο διότι είναι πιο επικίνδυνη. Προσοχή : Τα στρώματα δεν 

πρέπει να καλύπτονται με νάιλον, πλαστικά καλύμματα ή βγαίνει το ύφασμα. 

  ΣΑΛΟΝΙ : Το σαλόνι ενός χώρου ή ενός αυτοκινήτου είναι και αυτο ευάλωτο στους λεκέδες, στη σκόνη και στους μύκητες. 

Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τα υλικά με τα οποία είναι κατασκευασμένο και τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης. Τα σαλόνια 

χρειάζονται πιο πολύ προστασία από λεκέδες, υγρασία, ξεθώριασμα, μούχλα και την ανάπτυξη μυκήτων, και από την τριβή (φθορά 

χρόνου) για περισσότερη αντοχή, λιγότερα πλυσίματα, λιγότερο άγχος. Πρέπει να ξέρουμε αν το ύφασμα είναι αδιάβροχο και όχι 
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απλά υδρόφοβο κατεργασμένο με υλικά προστασίας σιλικονούχα, με βάση το νερό. Διότι διαφορετικά τα έπιπλά μας θα λερώνουν 

πραγματικά πιο γρήγορα, εφόσον θα τραβούν τη σκόνη σαν μαγνήτης.  Προσοχή : Για τα προϊόντα (υφάσματα, μοκέτες κ.λ.π.) που 

είναι κατεργασμένα ή πρόκειται να κατεργαστούν με υλικά σιλικόνης με βάση το νερό, προσέξτε το εξής : η επεξεργασία τους αν 

δεν γίνει σε υψηλή θερμοκρασία, άνω των 160 βαθμών, δεν πετυχαίνει το αποτέλεσμα W.O.R., δηλαδή απωθητικότητα κατά του 

λαδιού, παρά μόνο στο νερό. Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα, ιδιαίτερα όταν ο πελάτης οδηγείται να πιστέψει ότι υπάρχει W.O.R. 

ενώ το αντίθετο είναι αληθινό. Ζητάμε λοιπόν πάντα τις εγγυήσεις και εγγύηση ποιότητας υλικών, για να ξέρουμε πότε και με ποιον 

τρόπο θα πρέπει να πλυθούν για να επαναλάβουμε την απαραίτητη προστασία. Είναι απαραίτητο αν δεν το προστατεύσουμε να 

πλένεται όλο το σαλόνι μια φορά το χρόνο και όχι μόνο τα μαξιλάρια, διότι η σκόνη σε συνδυασμό με την υγρασία, δημιουργούν 

οξείδωση ιδανική για να καταστρέψει το ύφασμα.  

  Πολλές φορές για τα σαλόνια και τα στρώματα προσπαθούν να μας τα πουλήσουν (και πιο ακριβά )σαν ειδικά γιατί βγαίνουν και 

πλένονται. Αυτός είναι ένας τρόπος για χαμηλότερο κόστος κατασκευής στους κατασκευαστές, που τελικά την δαπάνη για το 

επιπλέον κόστος γιατί μας σχίσθηκαν ή μας μπήκαν γιατί ξεχάσαμε να κάνουμε στεγνό καθάρισμα, ή το ύφασμα που επιλέξαμε δεν 

ήταν samforaize. 

  Άλλες φορές χρησιμοποιούμε καλύμματα για την προστασία της σκόνης ή των λεκέδων. Αυτός είναι ένας απλός τρόπος, που όμως 

δεν μας προστατεύει από λεκέδες (προσοχή και εδώ στα υδρόφοβα καλύμματα) και αργότερα αποδεικνύεται πιο πολύ δαπανηρός, 

λόγω της φθοράς από την τριβή των δύο υφασμάτων, αλλά και πολλά ξεβάμματα στο ύφασμα του σαλονιού. Το σπουδαιότερο δε 

είναι, οτι δεν μπορούμε να χαρούμε το σαλόνι με το ύφασμα που αγοράσαμε ! ! ! 

 Όλα αυτά ισχύουν, φυσικά, για τους χώρους του σπιτιού, τους επαγγελματικούς χώρους, το βρεφονηπιακό σταθμό, το γυμναστήριο, 

το ξενοδοχείο, το ιατρείο, το νοσοκομείο, το αυτοκίνητο, το σκάφος. Παρόλο που τον καθαρισμό, ίσως να μπορείτε να τον 

αναλάβετε μόνοι σας, υπάρχουν και ειδικά συνεργεία στα οποία μπορείτε να αναθέσετε τον καθαρισμό, τη συντήρηση αλλά και την 

προστασία από λεκέδες, μούχλα, υγρασία, ξεθώριασμα, μύκητες. Και μη ξεχνάτε να ζητάτε εγγύηση. (Βλέπε σημειώσεις )  

  Η σωστή ενημέρωση, που οδηγεί στις σωστές επιλογές, κάνει την καθαριότητα μια ευχάριστη ασχολία και όχι άγχος, αγγαρεία και 

εντύπωση ότι πρόκειται για μια δύσκολη δουλειά ή πολυτέλεια . Σήμερα που η εξασφάλιση της ποιοτικής διαβίωσης έχει γίνει πλέον 

σκοπός ζωής για όλους, η ανάγκη για ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον είναι πολύ μεγάλη και σοβαρή υπόθεση. Ειδικά στο σπίτι 

ή στον επαγγελματικό χώρο η φροντίδα πρέπει να είναι μεγαλύτερη, αλλά και η διαπίστωση, ότι η προστασία του περιβάλλοντος 

ξεκινάει μέσα από το χώρο που ζούμε, θα μας βοηθήσει να το προστατεύσουμε περισσότερο.  

  Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον πρέπει πρώτα να μάθουμε να προστατεύουμε το χώρο που ζούμε, και 

φυσικά, την υγεία μας. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά μέσα από το χώρο που ζούμε! Για να απολαμβάνετε λοιπόν την 

καινούρια σας αγορά όπως και κάθε αγορά αξίας, αλλά και να χαίρεστε αυτά που έχετε, χρειάζεται σωστή φροντίδα, εγγυημένη 

προστασία και αποτελεσματική συντήρηση. 

  Για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε σχετική με θέματα καθαριότητας , η J.A.V. HELLAS δια μέσω του MULTI - GARD CLUB με μια 

σειρά προγραμμάτων συμβάλει στην ενημέρωση σας. Σας βοηθάει να προσφέρετε στην καθαριότητα του εσωτερικού χώρου σας 

εγγυημένη προστασία και αποτελεσματική συντήρηση, για καλύτερη ποιότητα ζωής, μέσα σε ένα αρμονικό και υγιεινό περιβάλλον. 

  Η J.A.V. HELLAS και το τμήμα των CLEANING-ADVISORS (σύμβουλοι καθαριότητας) παντός χώρου (σπίτια, γραφεία, 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, ξενοδοχεία, σκάφη, αυτοκίνητα, ιατρεία, νοσοκομεία) προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτική Υποστήριξη, 

με τα παρακάτω προγράμματα : 

* On The Spot πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση των πελατών σε ΙN Home Service.(Life-time House cleaning protection) 

* On The Spot πρόγραμμα για επιχειρήσεις για ιδίαν χρήση .  

* After Sales Service πρόγραμμα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που εμπο-ρεύονται χαλιά, μοκέτες, σαλόνια, στρώματα, 

αυτοκίνητα, αλλά και σε επιχει-ρηματίες μεαντικείμενο τον Καθαρισμό-Συντήρηση (χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρω-μάτων), 



στεγνοκαθαριστήρια, ταπητοκαθαριστήρια προς στους πελάτες τους. *  

* On The Spot πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτική Υποστήριξη, για την μελέτη και σχεδιασμό 

προγραμμάτων για σωστή επιλογή και εφαρμογή των υλικών καθαρισμού, από το σφουγγάρισμα έως και τον καθαρισμό και 

απολύμανση των κάδων.  

  Από το πως μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, μέσα από την ασυλλόγιστη σπατάλη των "φθηνών υλικών " καθαρισμού 

έως και τη μπορούμε να κάνουμε για τον κατσίγαρο (λιόζουμο),που ίσως να μολύνει το περιβάλλον αλλά και τις θάλασσες της 

περιοχής μας, ώστε να τον μετατρέψουμε σε μια πλέον οικολογική πρώτη ύλη (Βιομάζα Ελαιοποίησης), για την παραγωγή πρώτων 

υλών, για υλικά καθαρισμού, που δεν θα μολύνουν το περιβάλλον, χημικών προϊόντων ενέργειας και επαναχρησιμοποίησης 

Υδάτων, αλλά και υλικά που απευθύνεται σε: Αγροκαλλιέργειες, Συστήματα Φυτοπροστασίας, Φυτοάρδευσης, Εντομοαπώθησης, 

Ζηζανιοκτωνίας*  

  Στόχος της J.A.V. HELLAS και των τμημάτων του Ομίλου είναι να ''παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 

συνεισφέροντας στην καλύτερη ποιότητα Ζωής των ανθρώπων, μέσα από ένα αρμονικά υγιεινό περιβάλλον.'' 

  Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν η καθαριότητα, για μια καλύτερη ποιότητα Ζωής, μέσα από ένα αρμονικά υγιεινό περιβάλλον, 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ:  

* Να μας ζητήσετε τον ΠΟΛΥΧΡΗΣΙΜΟ ΟΔΗΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ  

χωρίς καμία δέσμευση και υποχρέωση απέναντι μας  

* Να μας στείλετε στην διεύθυνση email : info@jav.gr η στο FAX: 210-4829400 με πλήρη στοιχεία, το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζετε σε θέματα καθαριότητας (Υπόψη Τμήματος CLEANING-ADVISORS ) και θα έχετε Άμεση απάντηση  

* ή οποιανδήποτε άλλη πληροφορία στο ΤΗΛ : 2104829839-2104833242  

  Και μη διστάσετε να τηλεφωνήσετε στο MULTI -GARD CLUB όταν : 
1ον Καθαρίζετε και στο τέλος η σκόνη έχει επανέρθει στα έπιπλα σας. 

2ον Στρώνετε τα χαλιά σας και εμφανιστούν (κιτρινίλες, ξεβάμματα, αλλαγή φοράς πέλους) 

3ον Κάτω από τα χαλιά σας παραμένει κοπτική άμμος ή σκόνη . 

4ον Δεν φεύγουν τα χνούδια ,τρίχες επάνω από τα σαλόνια, την μοκέτα ή τα χαλιά. 

5ον Τα χαλιά βγάζουν πολύ χνούδι. 

6ον Ο κοκκοφοίνικας λεκιάσει.  

7ον Πλένετε την μοκέτα σας και μυρίζει.  

8ον Συμβεί κάποιο ατύχημα από λεκέδες. 

9ον. Αισθανθείτε να μυρίζει η σκούπα σας.  

10ον Όταν αντιμετωπίζετε πρόβλημα αλλεργίας από την οικιακή <<σκόνη>> ή από τα καθαριστικά  

  Το MULTI-GARD CLUB αναπτύσσει Πανελλαδικά το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης CLEANING - ADVISORS Το 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης CLEANING - ADVISORS του MULTI-GARD CLUB στα προγράμματα του After Sales 

Service είναι το Μοναδικό στην Ελλάδα. Ξεκίνησε μέσα από έρευνα και προσαρμόστηκε για τα Ελληνικά δεδομένα με μεγάλη 

επιτυχία. Λειτούργησε πιλοτικά στην δεκαετία του`90. Ήδη πολλοί κατασκευαστές, εισαγωγείς καταστήματα που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς,(χαλιά, μοκέτες, σαλόνια, στρώματα, κ.λ.π) χρησιμοποιούν το πρόγραμμα after sales service, αλλά 

και πολλοί επιχειρηματίες με αντικείμενο τον Καθαρισμό-Συντήρηση ( χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων). 
 

       
     
   

 


