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slibuje: odstraňuje vodní kámen a vodní skvrny
a navíc zajistí zářivý lesk ve vaší koupelně
cena za balení: 50 Kč/500 ml
koupeno: dm drogerie

CO ZJISTIL TEST
Velmi dobře odstraňuje
mastnotu, vodní kapky
zvládá na dvojku, zbytky
mýdla mu jdou už o něco
hůře a proti vápenným
usazeninám toho – stejně
jako většina ostatních – moc
nezmůže.
Návod je dobře čitelný a
konkrétní, říká „nechte
působit 5 minut“, mohl by
být ještě doplněn o radu, že
je u silného znečištění třeba
proces opakovat.

slibuje: sprej na čištění koupelny; podle
obrázků na přední straně čistí vany, sprchové
kouty a umyvadla
cena za balení: 65 Kč/500 ml
distributor: Procter & Gamble
koupeno: drogerie Rossmann

CO ZJISTIL TEST
Velmi dobře zvládá mastnotu
a dobře odstraňuje zbytky
mýdla. Hůře se vypořádává se
skvrnami od vody a vodní
kámen nezvládne (na rozdíl
od ostatních to ale neslibuje).
Návod je špatně čitelný a
nedostatečný – neříká, jak
dlouho má prostředek zůstat
před setřením.

slibuje: efektivně odstraňuje vodní kámen a
mýdlovou pěnu, zanechává povrch jiskřivě čistý
cena za balení: 139 Kč/500 ml
dovozce a distributor: Country Life
koupeno: drogerie PeMi

CO ZJISTIL TEST
Nejdražší prostředek ze všech
testovaných překvapil tím, jak
špatně dokáže odstranit
zbytky mýdla. Podprůměrné
výsledky získal i při zkoušce
odstraňování mastnoty.
A neporadí si ani s vodním
kamenem.
Návod je hůře čitelný
(přelepka s českým textem),
nejasný a neúplný. Není
uvedeno, jak dlouho má
prostředek působit.

známka tes

tu

slibuje: rychle odstraňuje každodenní nečistoty
v koupelně
cena za balení: 73 Kč/500 ml
distributor: Unilever ČR
koupeno: Tesco

CO ZJISTIL TEST
Dobře se vypořádá s
mastnotou, hůře s mýdlem a
vodními skvrnami, a na vodní
kámen je krátký.
Návod je sice čitelný a
přehledný, ale zavádějící. Kdo
se bude řídit pokynem
„Nastříkejte, setřete a je to
hotové!“, bude zklamán. Tak
jednoduše to nefunguje,
prostředek je třeba několik
minut nechat působit.

známka tes

tu

slibuje: odstraňuje zbytky mýdla i vodního
kamene, i další špínu v koupelně (text je jen v
polštině)
cena za balení: 50 Kč/500 ml
koupeno: Billa

CO ZJISTIL TEST
Velmi dobře vyčistí
koupelnu od zbytků mýdla
a zaschlých kapek vody,
hůře se vypořádá s
mastnotou, na vodní kámen
nestačí.
Návod je úplný, uvádí, že je
třeba nechat 5 minut
působit a v případě potřeby
opakovat. Některé
informace jsou však jen v
polštině, nikoliv v češtině.

známka tes

tu

slibuje: důkladně odstraňuje vápenné
usazeniny a špínu
cena za balení: 40 Kč/1 000 ml
koupeno: Kaufland

CO ZJISTIL TEST
Jeden z nejlevnějších prostředků
v testu. Čisticí schopnosti jsou s
výjimkou vodních skvrn, které
odstraňuje docela dobře, jen
podprůměrné. Vápenné
usazeniny rozhodně neodstraní
důkladně, jak slibuje.
Návod je čitelný, ale doba
působení by mohla být
konkrétnější (jak dlouho je
„krátce“?). Dobré je, že se
zmiňuje o nutnosti nechat při
silném znečištění prostředek déle
působit.

slibuje: extrasilný univerzální čistič; velmi
účinně odstraňuje skvrny od vodního kamene,
rez, silné usazeniny a mýdlový povlak
cena za balení: 59 Kč/550 ml
koupeno: drogerie PeMi

CO ZJISTIL TEST
Lépe než většina ostatních
prostředků si poradí s
usazeninami vodního kamene,
horší je to ale s mastnotou a
vodními kapkami – zůstanou
po nich šmouhy a povrch není
lesklý. Zbytky mýdla zvládá
průměrně.
Návod je čitelný, radí postup
podle potřeby zopakovat, ale
neříká, že se má prostředek
nechat určitou chvíli působit.

známka tes

tu

známka tes

tu

slibuje: důkladně vyčistí vodní kámen a
mýdlové usazeniny z van, sprchových koutů,
umyvadel, dlaždiček a armatur
cena za balení: 35 Kč/1 000 ml
koupeno: dm drogerie

CO ZJISTIL TEST
Nejlevnější ze všech testovaných
prostředků není jako jediný ve
spreji.
Dobře uspěl ve zkoušce
odstraňování vodního kamene –
s vápenatými usazeninami si
poradil lépe než většina ostatních
prostředků. Mýdlo, mastnotu a
stopy vody ale odstraňuje spíš
podprůměrně. Návod je hůře
čitelný, ale úplný, upozorňuje
i na nutnost nechat déle působit.
Výhodný nákup

slibuje: účinně odstraňuje vápenné usazeniny
cena za balení: 79 Kč/750 ml
koupeno: drogerie PeMi

CO ZJISTIL TEST
Ekologický produkt nejlépe ze
všech odstraňuje zaschlé
kapky vody, poradí si
i s mastnotou a zbytky mýdla,
ale účinný v boji proti
vápenným usazeninám, jak
slibuje na obale, příliš není.
Postup je v návodu popsán
dobře, ale neříká, jak dlouho
by měl prostředek působit a že
je při silnějším znečištění nutné
proces opakovat.

známka tes

tu

známka tes

tu

slibuje: odstraňuje skvrny od mýdla a vodního
kamene, na čistém povrchu zanechává zářivý
lesk a intenzivní svěží vůni, speciální
neutralizátor eliminuje případné nežádoucí
pachy...
cena za balení: 65 Kč/500 ml
koupeno: drogerie Rossmann

CO ZJISTIL TEST
Velmi dobře se vypořádá s
mastnotou i zbytky mýdla,
problémmu ale dělají zaschlé
kapky vody – odstraní je, ale
zůstanou po nich šmouhy a
povrch není lesklý. A na vodní
kámen je krátký (nejhorší).
Návod je čitelný a přehledný, ale
zcela opomíjí, že by se
prostředek měl nechat alespoň
chvíli působit.

slibuje: účinně odstraní vodní kámen a špínu
cena za balení: 35 Kč/750 ml
koupeno: Lidl

CO ZJISTIL TEST
Levný prostředek není horší
než dvojnásobně dražší
výrobky, ba naopak.
Dobře odstraňuje mastnotu,
slušně mýdlové zbytky i
zaschlé kapky vody, ale stejně
jako většina ostatních
nepomáhá proti vodnímu
kameni. Návod je čitelný, měl
by ale obsahovat upřesnění, jak
dlouho má prostředek působit
(co to znamená „krátce“?) a že
je třeba při větším znečištění
nechat prostředek déle působit
nebo proces opakovat.

známka tes

tu

slibuje: expert na vodní kámen, rychle a lehko
odstraní nečistoty a vodní kámen z
vodovodních baterií, plastových van, umyvadel
a obkladaček
cena za balení: 55 Kč/500 ml
koupeno: drogerie PeMi

CO ZJISTIL TEST
Výborně likviduje mastnotu, o
něco hůře odstraní zbytky
mýdla a skvrny od vody. S
vodním kamenem si stejně
jako většina ostatních moc
neporadí.
Návod obsahuje všechny
náležitosti, neříká ale, jak
dlouho by měl prostředek
působit, ani neupozorňuje na
nutnost proces při silném
zašpinění opakovat.

známka tes

tu

známka tes

tu

slibuje: rychle a šetrně odstraňuje usazené
nečistoty, rez a vodní kámen, čištěným povrchům
dodává lesk a zanechává příjemnou vůni
cena za balení: 68 Kč/500 ml
distributor: Unilever ČR
koupeno: dm drogerie

CO ZJISTIL TEST
Dobře odstraní mastnotu, hůře
zbytky mýdla, problém mu
dělají zaschlé kapky vody a
proti vodnímu kameni je téměř
bezbranný.
Návod je nepřehledný a není z
něj jasné, jak dlouho bychom
měli nechat přípravek působit.
Pomohlo by i doporučení, že je
proces při neúspěchu třeba
zopakovat.

známka tes

tu

známka tes

tu
slibuje: účinně odstraňuje vodní kámen, zbytky
mýdla, rez a špínu, působí již za několik vteřin
cena za balení: 129 Kč/750 ml
koupeno: Kaufland

CO ZJISTIL TEST
Je skutečně účinný proti vodnímu
kameni. Ve zkoušce odstraňování
vápenatých usazenin odvedl
mnohem lepší práci než všechny
ostatní prostředky. Problémy mu
však dělají zbytky mýdla a voda –
zůstávají po ní šmouhy. Návod
k použití je psán tak drobným
písmem, že je téměř nečitelný,
a hlavně zavádějící: člověk z něj
získá dojem, že stačí nastříkat
a špína okamžitě zmizí. Tak to
není, prostředek musí několik
minut působit.

Ecover Multi action
Bathroom cleaner
Ecover Vel.Británie
výrobce

2,8

známka tes

tu

2,4
Cif Koupelna
Ultrafast
v EU
výrobce

2,5

2,2

známka tes

tu

výrobcevýrobce

výrobce

výrobce

1. Pokud vyčistíte sprchový kout
nebo vanu ihned po umytí,

ušetříte si čas i námahu. Čerstvá
špína se odstraňuje lépe než zašlá,
nenechávejte proto vanu nebo
umyvadlo dlouho zašpiněné.

2,4

výrobce

Styl družstvo ČR
výrobce

neuveden (Lidl)Tatrachema SR

výrobce

Zenit Čáslav

výrobce

výrobce

výrobce

Erdal Rex Německo

neuveden
výrobce

výrobce

Reckit Benckiser PL

Jak správně čistit koupelnu

278 Kč
cena za 1 l

2,4

2,22,1

pro Kaufland v SRN

cena za 1 l

v EU 146 Kč
cena za 1 l

Henkel Rakousko

pro DM v SRN

cena za 1 l

Manufacturer PL

2,2

cena za 1 l

cena za 1 lcena za 1 l

K classic Bath-room
cleaner Fresh

2,3

2,5

2,4

dm Denk mit octový
čistič s jableč. vůní

2

2,2

cena za 1 l

130 Kč

47 Kč110 Kč

cena za 1 l

107 Kč

3. V domácnosti není
nutné používat

speciální dezinfekční
prostředky. Voda s trochou
běžného prostředku stačí
zabránit bakteriím v
rozmnožování.

cena za 1 l

4. Vzniklé praskliny vkoupelnových dlaždičkách
nebo štěrbiny mezi vanou a
obkládačkami je nutné co
nejrychleji opravit. Usazuje se v
nich špína a tvoří plísně, čištění je
pak náročnější.

cena za 1 l

cena za 1 l

105 Kč

Mr. Proper
Bathroom spray

130 Kč
cena za 1 l

cena za 1 l

172 Kč

Protokol testu
❍ Test jsme zaměřili na univerzální
koupelnové čisticí prostředky,
které by měly odstraňovat
běžnou špínu z umyvadla, vany,
dlaždiček a vodovodních baterií.

❍ Vybrali jsme do něho 14 vzorků.
Všechny kromě tekutého Denk
mit byly v praktických nádobách
s rozprašovačem.

❍ Pro srovnání jsme ceny
prostředků přepočítali na litr.
Pohybovaly se od 35 (Denk mit)
až po 278 korun (Ecover).

❍ Zkoušky pro MF DNES provedl
Zkušební ústav lehkého
průmyslu v Českých Budějovicích
(spadá pod Technický a zkušební
ústav stavební Praha)

❍ Čisticí schopnosti prověřily čtyři
zkoušky: odstraňování mýdla,
mastnoty, vody a vodního
kamene. Nehodnotili jsme vůni
ani vliv na životní prostředí.
Posoudili jsme i návody k použití.

❍ Na první tři zkoušky byl použit
takzvaný dlaždicový test. Ten
spočívá v tom, že se na čistou
glazovanou dlaždici nanese
„špína“, na jednu polovinu
nastříká čisticí prostředek, špína
se setře bavlněným hadříkem,
opláchne a pak je posuzován
rozdíl mezi zašpiněnou a čištěnou
polovinou. Ten hodnotí tři lidé,
známka je průměrem ze šesti
hodnocení jednoho výrobku.

❍ Mastnota: Špínu, kterou v
koupelně zanechávají různé
krémy, ale i člověk sám, ve
zkouškách zastupuje směs oleje
a škrobu, doplněná pro lepší
viditelnost černou tuší.

❍ Zaschlé zbytky mýdla:
Nejčastější a nejúpornější
koupelnovou špínu ve zkouškách
simuluje mýdlová emulze
vytvořená z vody a tří gramů
nastrouhaného mýdla.

❍ Kapky vody: Odstraňování
zaschlých skvrn od vody se
nezkouší na dlaždicích, ale na
skleněných tabulkách, princip je
stejný. Na sklo jsou naneseny
kapky hodně tvrdé vody, po
zaschnutí je na jednu část
nanesen čisticí prostředek a
setřen bavlněným hadříkem.
Hodnotilo se hlavně to, zda
přípravek kapky jen nerozmaže,
takže povrch není lesklý a
zůstanou na něm šmouhy.

❍ Vápenaté usazeniny: Schopnost
rozpouštět vodní kámen se
zkouší na mramorových
kostkách. Kostka se zváží,
namočí do roztoku testovaného
prostředku, po 24 hodinách
opláchne vodou, vysuší a opět
zváží. Rozdíl hmotností ukazuje
schopnost odstranit vodní
kámen. Čím vyšší úbytek, tím
vyšší čisticí schopnost.

❍ Pro srovnání jsme vyzkoušeli i
čisticí schopnost octa. Všechny
čtyři zkoušky v laboratoři jsme
provedli i s obyčejným
kuchyňským 8% octem.

❍ Známka testu zahrnuje:
schopnost odstranit mýdlo
(35 %), vodu (20 %), mastnotu
(20 %) a vodní kámen (20 %)
a návod k použití (5 %).

❍ Test hradila redakce MF DNES
ze svého rozpočtu.

❍ Záběry z testování můžete vidět
10. června v pořadu České
televize Černé ovce v 17.40.

Larrin čistič
s rozprašovačem

W5 Čistič koupelen
Fixinela perfekt
koupelna

40 Kč

Real Anti kalk
universal cleaner

136 Kč

5. Nejlepšíprostředek
proti plísni je
dobré větrání.

100 Kč

35 Kč

Frosh EKO Citrus
na koupelny

100 Kč

Cilit Bang Power
Cleaner

2. Na svislé plochy je třebadávkovat trochu více
prostředku, protože stéká
dolů a nestačí působit tak
dlouho, jak by bylo třeba.

Savo Koupelna

výhodný
nákup

výhodný
nákup

Bref Koupelna

Dix professional
čisticí krém

vítěz tes
tu

VÝSLEDKY TESTU

Koupelnové čističe zvládají svou práci, ale na vodní kámen nestačí


