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Cultura

Trucs per treure taques 

Taques de pintura:

Hi  ha  diversos  trucs  per  eliminar  les  taques  de 
pintura,  tant  sobre  sòls  com  sobre  teixits. 
Lògicament la utilització de dissolvents comprats a 
la drogueria per  treure la pintura és la manera més 
fàcil.

Les gotes de pintura si es mullen prèviament amb 
alcohol, seran  més fàcil desprendre-les.  En canvi 
en  les  fustes  les  taques  de  pintures  a  l'oli 
desapareixen  fregant-les  amb aiguarràs.  La  resta 
de pintures solen netejar-se fregant la fusta amb 
un fregall d'acer humitejat en qualsevol producte 
netejador per a forns.

Al marbre i la pedra hem d'eliminar les taques amb 
un drap la pintura fresca i rascar la pintura seca, 
les  restes  desapareixen  fregant  la  zona  amb 
aiguarràs.

Per als teixits que es poden rentar, quan la pintura 
encara  és  fresca,  desapareixerà  utilitzant  el 
dissolvent  corresponent  a  cada  pintura  (aigua, 
aiguarràs, dissolvent universal ...). 

Si  la  pintura  s'ha  assecat,  convé  deixar  diverses 
hores el teixit en remull, per estovar la taca abans 
de  fregar-la  amb  essència  de  trementina  o 
dissolvent  universal.  Acabarem netejant  el  teixit 
amb detergent. Per a les fibres vegetals utilitzarem 
aigua  calenta  amb  essència  de  trementina  i 
rentarem després amb aigua i sabó.
Si el teixit és de fibra animal traurem  la taca del 
revés amb  acetona.

Sobre la seda les taques es treuen amb llet.

Per treure la pintura de les mans es poden fregar 
amb aiguarràs  fins  que se'n  vagi,  després  podem 
rentar-nos  amb aigua  i  sabó  per a  que se'n  vagi 
l'olor. 

Taques de tinta: 
Per  treure  la  taca  es  pot  posar  llet  a  la  roba. 
També  s'aconsella  ruixar  la  samarreta  amb  laca 
dels  cabells  i  deixar-la  assecar,  raspallar-la  i 
esbandir-la  amb vinagre rebaixat  amb aigua,  i  si 
encara fa pudor, rentar-la normal. 

Taques de xiclet:
Col·locar la peça congelador i quan el xiclet està 
congelat el  rasquem amb un ganivet.
Un altre remei es posar  un glaçó per sobre i  un 
glaçó  per  sota  i  després  una  rentada  amb aigua 
tèbia. 


