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DRUHY  PRACÍCH  PROSTŘEDKŮ

Biologické prací prostředky

odbourávají z prádla špínu 
především  od biologických nečistot

jídlo

krev

pot

nejúčinnější při teplotách 40 – 55oC

při teplotách nad 60oC - neúčinné

lze jich použít i pro namáčení



Směsové prací prostředky

vhodné do automatických praček

málo pění



Mýdlové  prášky

vhodné pro obyčejné pračky

vhodné pro praní v ruce v horké i studené vodě



tvoří je směs pracích prášků a rozpouštědel

vhodné pro namáčení prádla

Namáčecí prostředky



Avivážní prostředky

používáme na jemné prádlo a ručníky

usnadňují žehlení

chrání před statickou elektřinou ze 
syntetických vláken



Bělící prostředky

přidáváme při praní nebo máchání prádla

vybíráme je podle druhu materiálu



Zásady používání pracích prostředků

používat menší množství prášku

používat raději bezfosfátové prací 
prostředky  - šetrné k přírodě

dodržujeme návod k použití – především  se 
to týká teploty při praní
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METODICKÝ LISTMETODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: DRUH MATERIÁLU: výuková prezentacevýuková prezentace

CÍL: CÍL: prezentace je určena jako textová podpora prezentace je určena jako textová podpora 
při osvojování základních poznatkůpři osvojování základních poznatků

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:      žáci znají základní druhy pracích prostředků, OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:      žáci znají základní druhy pracích prostředků, 
dokáží je používat v praxidokáží je používat v praxi

KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA: druhy pracích práškůdruhy pracích prášků

METODICKÉ POZNÁMKY: METODICKÉ POZNÁMKY: prezentace se využívá při výkladu učiva prezentace se využívá při výkladu učiva 
vyučující pomocí prezentace seznamuje vyučující pomocí prezentace seznamuje 
žáky se základními pojmy daného učivažáky se základními pojmy daného učiva



ZDROJE:

Doc. Ing. František Mošna, CSc a kolektiv : Praktické činnosti – provoz a údržba 
domácnosti                                             

Fortuna  1997, ISBN 80-7168-476-7
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