
JAK SAMEMU UMYĆ OKNA BEZ SMUG 

  Mycie okien wydaje się być czynnością oczywistą i łatwą.  Wielu ludzi sądzi, że nie 

potrzeba do tego żadnych wyjątkowych kwalifikacji.  Może właśnie z powodu takiej oceny 

sytuacji mamy potem tyle kłopotów z  oknami, na których roi się od nieestetycznych smug, 

a cała praca wydaje się pójść na marne? 

  Przede wszystkim rozsądek. Okresy przedświąteczne i wiosenne porządki sprawiają, 

że chcemy mieć lśniące, przejrzyste okna w naszych domach czy miejscach pracy. Jednak 

podstawowym błędem wielu osób jest, chociażby, użycie niewłaściwego środka do mycia. 

Tak, niestety, wiemy, że wiele gospodyń czy sprzątaczek używa do tego celu płynu do 

mycia naczyń albo szamponu… Tymczasem zastosowanie właściwego środka do mycia 

okien jest bardzo ważne. Ważniejsze jest tylko stosowanie profesjonalnego sprzętu.  

Dlaczego? Ściągaczka, której użyjesz do mycia musi mieć prostą wytrzymałą szynę, a 

guma musi być naprawdę dobrej jakości, gdyż w przeciwnym razie pozostawi smugi. 

 Może tutaj pojawić się pytanie dlaczego inwestować w sprzęt stosowany przez 

profesjonalistów myjących tysiące metrów kwadratowych rocznie. Jest kilka powodów. Po 

pierwsze prezentowana poniżej metoda jest szybka – inaczej nie byłaby stosowana np. 

przez alpinistów. Po drugie jest w stu procentach skuteczna. Po trzecie baranek i 

ściągaczkę kupujemy raz. Potem tylko co dwa trzy lata dokupujemy wymienną gumę za 9 

złoty. Baranek pierzemy nawet 500 razy. Po czwarte bardzo łatwo nabrać wprawy, która 

pozwala na mycie okien bez smug.  

 

Jak zatem przystąpić do pracy? 

 

Etap I 
 
Przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia: 
* baranek 
* ściągaczka 
* wiadro wody z profesjonalnym płynem do mycia szyb 
* butelka – może w niej być koncentrat płynu albo specjalistyczny żel do okien 
* mikrofibry – mokrą do ram, dwie suche do prac wykończeniowych 
* skrobak do szyb - opcjonalnie 
 
Etap II 
 
Namocz i odsącz baranka – potem będziesz stosować już tylko płyn lub żel z butelki. 
 
Najpierw umyj ramy okienne – stosuj mokrą mikrofibrę i wiadro z płynem. 



Pamiętaj, żeby często wymieniać wodę! 
 
Etap III 
 
Teraz możesz przystąpić do mycia szkła. 
 
Bezpośrednio na baranka nanoś płyn z butelki. 
Baranek w tej metodzie służy do namoczenia zabrudzonej powierzchni szklanej okna oraz 
do rozprowadzenia środków czyszczących powierzchniowo czynnych, zawartych w 
stosowanej chemii. Przypilnuj, żeby cała powierzchnia szkła była mokra. Kierunek ruchu 
nie ma znaczenia. 
 
Teraz wybierz kierunek pracy ściągaczki: pionowy lub poziomy. Ważne jest,  aby przy 
ostatnim ruchu co najmniej 2/3 długości gumy poruszało się po mokrym szkle. W 
przeciwnym razie ściągaczka będzie hamować i zostawi niepotrzebne smugi. Zawsze 
możesz też namoczyć barankiem kawałek już umytego okna. 
Pamiętaj, żeby po każdym oderwaniu ściągaczki od szkła gumę i szynę przetrzeć 
mikrofibrą. 
Dzięki temu nie powstaną smugi wzdłuż tej krawędzi, która porusza się po wcześniej 
umytym fragmencie okna. Istnieją też bardziej zaawansowane techniki, przy których nie 
odrywasz ściągaczki od powierzchni, prowadząc ją po szybie. 
 
Na koniec suchą mikrofibrą, przy pomocy jednego palca, przetrzyj szybę przy samej ramie. 
Zacznij od góry, potem boczne krawędzie, a na koniec dolną ramę, gdzie wody jest 
zazwyczaj najwięcej. 
 
Sprawdź efekt swojej pracy. Jeśli trzeba – umyj  okno lub tylko jego część  ponownie . 
 
Uwagi końcowe: 
Po pierwsze: zadbaj o swoje bezpieczeństwo. 
Po drugie: dbaj o jakość i czystość narzędzi. 
Po trzecie: często wymieniaj wodę. 
Jeśli zaczną pojawiać się niechciane smugi,  sprawdź jakość gumy – umyj ją palcami w 
wiaderku z płynem. 
Jeśli to nie pomoże – wymień ją. 
Pamiętaj, że guma ma dwie krawędzie robocze – dlatego możesz ją obrócić. 
Na koniec przetrzyj parapet. 
 
Czy aby na pewno chcesz się z tym zadaniem męczyć osobiście? 
 

Zadzwoń, proszę teraz na numer +48 796 258 999 a zrobimy to za Ciebie ponieważ Twoja 

wygoda, Twój czas oraz spokój są najważniejsze. 


