
 1 

 

КАКО СЕ ОДРЖУВА ПЕРСИСКИОТ ТЕПИХ 
 

Еден од најважните фактори во убавината на тепихот е тој да се одржува чист. Загадувањето и 

валканоста на тепихот не само што го прави неатрактивен туку и придонесува за негово 

понатамошно оштетување. 

Евидентно е дека теписите со посветла основа и повисоко шишање, како и тие што се подложни на 

постојана контаминација, и постојано газење, бараат повеќе чистење. 

Најдобриот начин за отстранување на нечистотијата е со обична метла. Иако тоа одзема повеке 

време и напор, сепак овозможува подолготрајност на тепихот. 

Употребата на правосмукалки со ниска брзина, понекогаш, исто така нема да му штети на тепихот, 

но никогаш не употребувајте правосмукалки со ротирачки четки, затоа што ротирањето на четките 

ќе ги искине волнените влакна, и ќе доведе до кинење на јазлите. Препорачливо е да еднаш во 

неколку недели со правосмукалка се чисти и позадината на тепихот. Со таквото чистење 

нечистотијата ќе се отстрани и од позадината на тепихот. 

Би сакале да ви обрнеме внимание на ресите коишто се најподложен дел на оштетувања, поради 

нивната нежност и ве советуваме при чистење на тепихот да обрнете поголемо внимание на ресите 

и завршетоците на тепихот. 

На крај нашата последна препорака е да се избегнува честото тресење на тепихот или килимот 

(обичај во некои Европски земји) како што го тресете вашето ќебе или чаршави, и да не ги бесите 

на прозорец или балкон. Секојдневното тресење ке допринесе да јазлите постепено се отпуштаат и 

излегуваат (повеќе ке се оштетат бочните страни на тепихот). Бесењето на рачните теписи на 

прозор или балкон не само што ќе ги изложи на дожд или снег, но исто така ќе допринесе во 

менувањето (бледеење)на боите на тепихот како резултат на сончевото зрачење. 

 

Отстранување на влага 
Дозволувањето на влагата да остане во тепихот, најмногу му штети на истиот. Влажноста од 

испраниот тепих треба веднаш да се отстрани со помош на сунѓер, крпа или друга ткаенина, и 

тогаш кратко да се изложи на сонце, или пак со фен да се исушат предниот и задниот дел на 

тепихот, и потоа со прст да се масира влакното на исушеното место. 

 

Отстранување на флеки 
Кога тепихот ќе биде исфлекан или извалкан од обоени супстанции како што се кафе, чај, сируп, 

масло, паста за чевли, урина или измет од животно, првата работа што треба да се направи е тие да 

се отстранат од тепихот, а потоа да се елиминираат резултатите од таквата појава со помош на 

детергенти како што се сапун, различни пудри за перење, или пак специјални апсорбирачки 

средства. Треба да се напомене дека секоја обоена флека може да се исчисти само со специјални 

отстранувачки средства и под специјални услови. Како пример, за флеки предизвикани од џус, 

млеко, кафе, чај, чоколадо употребуваме вода и неутрален сапун или оцет. Ако флеката е 

предизвикана од масло или маст, прво треба веднаш ги да отстраниме со лажица и тогаш да 

ставиме врз флеката бела ткаенина и со полу-топла пегла да се испегла. На овој начин маслото или 

маста кои навлегле во тепихот ќе се апсорбираат во ткаенината. 

Кога, боите, којшто се наоѓаат на бела или крем основа на тепих изработен од волна или мека 

волна (за ткаење) ќе се копираат од било која причина, копираните бои можеме да ги исчистиме со 

помош на хемиско средство наречено hydrosulfite sodium и секако треба време и трпение. Начинот 

да се направи тоа е – прво тураме мала количина од тоа средство и ја разредуваме со кисел јогурт и 

топла вода. Тогаш со груба четка за фарбање ја третираме зафатената површина. Треба да имаме на 
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ум дека количината на hydrosulfite употребена во овој раствор зависи од неговата свежина. Го 

нанесуваме растворот до моментот кога ќе почувствуваме лоша миризба. За да ја направиме 

лошата миризба поднослива може да додадеме сода бикарбона на растворот. Но ако количината на 

hydrosulfite ја премине границата на нормалата, влакната на тепихот ќе се оштетат. За тестирање на 

ефективноста на растворот, прво ќе тестираме помала површина на тепихот. Ако добиеме 

задоволувачки резултати тогаш ќе продолжиме на целата област којашто е зафатена, со други 

зборови со постапното додавање на  hydrosulfite ќе ја зголемиме силата за отстранување на боите 

во растворот додека не постигне задоволително ниво. Ако при крајот бојата е побела отколку што 

ви била потребна тогаш со парче ткаенина натопено во чај ке ја поминете површината додека не се 

смени во саканата нијанса. По неколку часа, ќе го исчистите исушениот раствор од тепихот со 

рапава четка, потоа со мокра крпа ги чистиме третираните делови, или пак го носиме тепихот на 

перење. 

 

Перење на тепихот  
Кога влакната на флорот на тепихот ќе се залепат, а флорот ја изгубил вообичаената мекост, или 

пак се заразени со валканици, тоа е знак дека на вашиот тепих му е потребно перење. Нормално 

еднаш во две-три години, зависно од тоа каде тој лежи и колку е газен. Перењето треба да го 

препуштиме на сервисите коишто имаат опрема и знаење за перење на 

персиските (Ирански) теписи. 
Тоа ви го препорачуваме како би го избегнале оштетувањето на теписите, задржување на нивната 

сјајноста, убавина како и долготрајноста на истите. 

За да го постигнеме сето ова потребно е да се користи 

 При перењето да се користи исклучиво ладна вода 

 Како средство за перење да се користат специјални средства(шампони) за перење на рачни 
персиски теписи 

 Поради зачувување на мекоста на флорот да се употребуваат меки четки (најчесто 
направени од коњски влакна) 

 Поради сјајот на боите препорачливо е да се додаде оцет на средството за перење (2 

лажици) 

 За сушењне на тепихот се специјални скелиња за сушење, како би можел тепихот 
поефикасно и побрзо да се исуши од двете страни 

 

 

Пред перењето, мора да тестираме дали тепихот има константни бои, а тоа ќе го видиме со 

помош на следниов начин, земаме мокра крпа – бела, и масираме преку тепихот. Ако 

приметиме траги од боја на тепихот, тоа индицира дека за време на перењето боите ќе се 

измешаат, затоа не е препорачливо да се перат дома.  

 

Никогаш не го потопувајте тепихот во растворот затоа што основата не е подложна на валкање, 

туку само флорот. 

Тој не треба да се изложува директно на сонце, затоа што тоа ке ги промени боите. Не го бесете и 

не го поставувајте на трева. Не го поставувајте близу до камин, или друг извор на топлина за 

сушење. Исто така избегнувајте го перманентното поставување на тепихот близу радиатори или на 

површина под која има врели цевки, затоа што постојаната топлина ќе допринесе да природното 

масло на влакното се исуши, и поради тоа тепихот ќе го изгуби својот сјај. 

Никогаш не го легнувајте тепихот мокар на своето место затоа што може да скапе и да се распадне. 
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На крај би сакале да ви обрнеме внимание на неколку точки коишто се важни во перењето на 

тепихот. 

Пред перење од тепихот треба да се отстранат крупните нечистотии како и прашината. Никогаш 

малите парчиња тепих не ги перете во машина за перење. 

 

Не одговараме за оштетување на теписите поради нестручното перење и употребата на 

несоодветни средства.  

 

Молци 
Молците можат многу да го оштетат тепихот. Молецот е мала пеперутка со латинско име 

TINCOLA BISELLIELIA, којашто може да изведе повеќе од 100 јајце во првите 2 – 3 недели од 

животот. Тој може да уништи 42 килограми волна после 4 генерации. Како заштита, при подолго 

отсуство од дома во Иран најчесто луѓето го мотаат тепихот и ставаат нафталин или камфор, ова е 

стар начин но сепак е корисно да се напомене. 

Другиот конвенционален метод е да се прска тепихот од двете страни со спреј против молци. 

Како и да е, советот за превенција од молци е ако е возможно да ги оставите отворени прозорите и 

вратите што е можно подолг временски период, како воздухот би можел да циркулира низ тепихот. 

 

Неколку работи за чување на тепихот 
Нашите препораки за чување на тепих се следниве: 

 

 Не го изложувајте тепихот на интензивна, константна сончева светлина 

 Не ставајте врз него саксии, и доколку се намокри, веднаш да се исчисти, од двете страни 

 Повремено да се превртува обратно од страната на која е газен, така да мате константно 

триење во двете насоки 

 Избегнувајте тој да лежи под вратата, затоа што со тек на времето тој дел може да се 
истутка и оштети 

 Доколку тепихот е наместен на под којшто се лизга (мермер, линолеум), треба како додаток 
да се стави сунѓер, како постава или пак ПВЦ, но тој мора да биде со димензии помали од 

тепихот. 

 Исто така мора да бидеме внимателни со тешките ногарки од мебелот, кошто можат да 

остават траги на тепихот. Во такви случаи препорачуваме ставање на парче дрво, линолеум 

или слично. 

 Чувањето домашни миленичиња исто така можат да влијаат во оштетувањето на вашиот 
тепих. Препорачуваме контрола во нивното однесување, а доколку дојде до уринирање на 

тепихот, тој веднаш мора да се исчисти од обете страни. 

 И како последна препорака е да постојано го чувате вашиот тепих чист како би можел да ја 
покаже својата раскошност и убавина. 

 

 

Благодариме за вашата доверба, 

 

ПЕРСЕПОЛИС 

 

Тел:   +389(2)31 35 377 

Факс: +389(2)31 25 251 

 


