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TEST Čističe koupelen
14 vzorků svou práci zvládá, ale na
vodní kámen nestačí strana B 6

N
astříkat, jedním tahem se-
třít a je hotovo! Tak vypa-
dá čištění koupelny v re-
klamách. Realita je však
jiná. Pokud byste postupo-

vali stylem „Bang a je to!“, výsledek by
byl žalostný. Skvrny po jediném setře-
ní nezmizí. Aby čisticí prostředek fun-
goval, musí na znečištěném místě
chvíli působit.

Ukázal to test 14 prostředků na čiš-
tění koupelen, které pro MF DNES
zpracoval Zkušební ústav lehkého prů-
myslu v Českých Budějovicích. V labo-
ratoři zkoušeli, jak si poradí s běžnou
koupelnovou špínou – jak účinně od-
straňují mastnotu, zbytky mýdla, kap-
ky vody a vápenaté usazeniny. Téměř
všechny vzorky byly v praktické nádo-
bě s rozprašovačem, ale lišily se hod-
ně cenami. Nejlevnější stál 35, nejdraž-
ší 278 korun za litr. A jak se ukázalo,
cena o výsledku nerozhoduje.

Levné produkty za třetinovou
cenu než průměr skončily na
předních místech. Nejdražší
prostředek testu, ekologický
Ecover z Velké Británie, skon-
čil na posledním místě, ale
nebyl to žádný vyslovený pro-
padák, vysloužil si lepší troj-
ku na vysvědčení. Další ekolo-
gický produkt, německý Fro-
sch, v testu naopak zvítězil.

Ocet lepší než chemie
Faktickým vítězem testu – titulek
tedy není žádná velká nadsázka – by
se správně měl stát ocet. Ano, obyčej-
ný kuchyňský 8% ocet. Prostředek, kte-
rý na čištění používaly naše babičky,
jsme jen tak ze zajímavosti zařadili do
testu a čekali, jak ho drahé chemické
prostředky převálcují.

Bylo to přesně naopak. Ocet nad
nimi zvítězil.

Ve dvou zkouškách (mýdlo a kapky
vody) předstihl všechny vzorky, v jedné
(mastnota) držel krok s těmi nejlepšími
a v další (vodní kámen) měl stejné vý-
sledky jako většina čističů.

Duel s chemií by ale ocet zcela jistě
prohrál, pokud by šlo o vůni. Ale zase
by vyhrál ve vlivu na životní prostředí.

A jednoznačně by zvítězil v cenovém
souboji. Nic z toho jsme ale nehodnoti-
li, závěr nechť si tedy udělá každý sám.

Mýdlo a kapky vody s problémy,
mastnota jde lépe
Zejména se zbytky mýdla, nejčastější
koupelnovou špínou, se ocet vypořá-
dal ještě lépe než všechny chemické
prostředky. „Vyčištěná plocha byla čis-
tá, lesklá a bez šmouh, což se o testova-
ných prostředcích říct nedá,“ říká ředi-
telka českobudějovické zkušebny Mo-
nika Hegedüšová, která zkoušky vedla
(podrobnosti o testování najdete v
Protokolu testu na straně C2).

Hlavně Ecover si nedokázal s mý-
dlem moc poradit, mýdlová emulze

zůstávala na zkušebních dlaždicích a
čištění by se muselo několikrát opako-
vat, aby byl výsledek uspokojivý. Mno-
hem lepší výsledky měl v této zkoušce
Larrin a Dix. Ale ocet byl ještě lepší.

Mnohem lépe zvládaly čističe mast-
notu. Nejlépe dokázaly pro zkoušky
připravenou směs oleje, škrobu a čer-
né tuše odstranit Cilit, Fixinela, Larrin
a Mr. Proper. Rozdíly ale nebyly moc
velké. Ocet byl opět nejlepší.

Trochu hůře bojovaly čističe se skvr-
nami od vody, které zůstávají přede-

vším na vodovodních bateriích. Někte-
ré je nesetřely, ale spíš rozmazaly – na
dlaždicích zůstávaly šmouhy a povrch
nebyl lesklý. Platilo to zejména pro
Real a Cilit Bang, nejlepší byl v této
zkoušce Frosch.

Slibují odstranit vodní kámen, ale
moc jim to nejde
Cilit Bang zato příjemně překvapil při
odstraňování vodního kamene, byl ze
všech nejúčinnější. Při zkoušce na mra-
morových kostičkách rozpustil skoro
gram vápenatých usazenin, zatímco
většina ostatních zhruba 0,3 gramu, ty
nejhorší pouhou desetinu gramu.

Ukázalo se, že většina koupelno-
vých čističů je proti vápenatým usaze-
ninám dost bezmocná. Přitom téměř
všechny testované prostředky slibova-
ly, že si poradí i s vodním kamenem. V
testu to kromě Cilitu dokázaly v pod-

statě jen Real a Denk mit.
Kdo má problémy s tvrdou vo-

dou a vodní kámen mu zne-
příjemňuje život, musí se poo-
hlédnout po speciálních pro-
středcích. Ani ocet mu v tomto
případě nepomůže, ve zkouš-
ce nepředvedl lepší výsledky
než většina vzorků.

Nejúčinnější a nejlevnější
obrana proti tvorbě vodního ka-

mene je udržovat umyvadlo,
vanu i baterie v suchu.

Jedno setření nestačí
Sečteno, podtrženo: koupelnové čis-

ticí prostředky odvedou svou práci,
ale nečekejte od nich, že to půjde
snadno jako v reklamě. Spíš se s nimi
naučte pracovat.

„Když jsou na umyvadle zaschlé ná-
nosy mýdla, jedno nastříkání a setření
rozhodně nestačí. V každém případě
je dobré nechat prostředek chvíli pů-
sobit, nejlépe kolem pěti minut,“ radí
Monika Hegedüšová. A pokud se špí-
ny nezbavíte napoprvé, proces zopa-
kujte. Takovou radu najdete na oba-
lech jen málokdy. Například Cif radí
doslova: Nastříkat, setřít a je to hoto-
vé! V testu to však nepředvedl.

Hana Večerková

Koupelnové čisticí prostředky odvádějí svou práci dobře.
Ještě lépe to dokáže obyčejný kuchyňský ocet za pár
korun. Zvítězil ve třech zkouškách ze čtyř.
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Auto Bazary
Jak jsme kupovali levné
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