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ÓLYKT OG MYGLA Í ÞVOTTAVÉLUM
Þegar ólykt byrjar að myndast í þvottavélum er það merki þess að sveppur geti verið farinn að myndast. 
Sveppur (myglusveppur) þrífst á raka og safnast oft fyrir í sápuhólfum, gúmmíköntum og plastlögnum 
innanvert í þvottavélinni. Myglusveppur sem að myndast í þvottavél getur hæglega smitast milli tækja til 
dæmis úr þvottavél yfir í þurrkara.

Meðferð við ólykt og myglu í þvottavélum
1. Athugaðu hvort að það hefur myndast slím í sápuhólfi vélarinnar og/eða í þéttikannti 

þvottavélarinnar (lyftu honum upp og skoðaðu undir hann (sjá mynd hér neðar).

2. Ef að slím hefur myndast, taka sápuboxið út (ef hægt er) og hreinsa uppsafnaðar sápuleifar 

innan úr hólfinu og sápuboxinu vel og vandlega í öll horn og kverkar.

3. Úðið Mildex-Q myglueyðinum inn í sápuhólfið og í sápuboxið og gott er að skrúbba vel 

(athugið að nota gúmmíhanska við þrifin) og gangið frá sápuboxinu á sinn stað.

4. Hreinsið þéttikanntinn og glerið á hurðinni á sama máta.

5. Settu c.a. 3 dl af Mildex-Q myglueyðinum beint inn í þvottavélina (hella inn í vélina), stilltu 

þvottavélina á venjulegt prógramm 30-40°C og láta vélina í gang (vélin á að vera tóm). Þetta 

er gert til þess að Mildex-Q nái að fara um alla vélina og komast í snertingu við alla fleti.

6. Því næst á að setja vélina á suðuprógramm (mesta hita). 

7. Endurtakið allt ferlið ef þörf þykir, stundum þarf að framkvæma svona þrif tvisvar sinnum.

Það borgar sig að setja vélina á suðu reglulega  þar sem það er fyrirbyggjandi 
aðgerð og ætti m.a. að gerast með handklæði, nærfatnaði eða því sem þolir að 
fara á suðu. Athugið að sápuhólfið fær ekki inn á sig hitann við suðuþvott og 
því er sá möguleiki fyrir hendi að þar þéttist raki og sveppalífið kvikni á ný.

Einnig er mjög gott að setja c.a. 1-2 dl af “Solar Flare” með suðunni til að losna 
við lykt. Solar Flare vinnur vel á ólykt og skilur eftir sig frísklegan ilm.

Til að fyrirbyggja að lykt og mygla endurtaki sig er gott er að skilja sápuhólf 
og hurðina á þvottavélinni opna til þess að það lofti um hana, það minnkar 
möguleikann á því að mygla nái sér á strik.

Mildex-Q er afar öflugt myglueyðandi efni sem 

inniheldur klór. Efnið má nota meðal 

annars til þess að hreinsa og eyða 

myglu af ýmsum flötum s.s. timbri, 

flísum, fúgu, steypu o.fl.. Einnig er í 

sturtuklefa og við baðker þar sem 

mygla getur myndast í þéttikönntum 

og sílikoni.

Athugið! Mildex-Q má ekki nota 

í bómullarefni, þar sem efnið 

inniheldur klór og getur aflitað 

bómullarblönduð efni.

Ef að þú ert í vandræðum með að ná svita- og líkamslykt úr íþróttafatnaði 
( t.d. gerviefnum) eða öðrum fatnaði, settu þá 1-2 dl af “Solar Flare” með 
þvottinum í vélina og þá bara á það hitastig sem fatnaðurinn er þveginn 
á vanalega til að losna við lyktina. Solar Flare er með frísklegan ilm, efnið 
inniheldur ensím sem vinna vel á ólykt á náttúrulegan máta.

Almennt með ólykt af þvotti og gerviefnum

Vandamál varðandi myglu hefur einnig komið upp í rakaþéttiþurrkurum, 
sveppurinn berst með þvottinum úr þvottavélinni yfir í þurrkarann. Hægt er að 
þrífa rakaþéttigrindina upp úr “Mildex-Q” og þurrka rakagrindina vel.

Þurrkarar
Solar Flare er lyktareyðandi hreinsiefni. Efnið hefur 

gefið góða raun þegar verið er að 

eyða ólykt úr þvottavélum, í þeim 

tilfellum er 1-2 dl af Solar Flare 

sett beint inn í þvottavélina og svo 

er vélin hlaðin þvotti og þvegið á 

venjulegum hita. 

Það má líka setja Solar Flare í 

tóma þvottavél og stilla á skolun 

eða þvo á allt að 30 - 40°C. E


