
Péče o usně 

• Podobně jako o naši pokožku, je potřeba o povrch usně pečovat a starat se o jeho pravidelnou údržbu. 

Líc usně je nutno nejdříve vyčistit a teprve poté přikročit k jeho dalšímu ošetření. Pouze pokud jsou 

póry otevřeny a zbaveny nečistot, může useň přijímat účinné ošetřující přípravky. Z tohoto důvodu jsou 
rovněž tzv.  "all-in-one" (univerzální) přípravky pro pravidelnou údržbu a ošetřování vysoce 
hodnotných usní (nábytku) málokdy vhodné, v určitých případech se jejich použitím dosáhne pouze 

ještě většího zakonzervování nečistot v povrchu usně. 

• Povrch usně pravidelně vysávat jemným měkkým kartáčem, aby se zabránilo usazování částeček prachu 
v povrchu (pórech) usně. 

• Pro pravidelné otírání povrchu usně je nejvhodnější jemná bavlněná utěrka. 

• V případě čištění či odstraňování větších nečistot z povrchu usně používejte vždy pouze destilovanou 
vodu, aby se zabránilo vzniku skvrn od vodního kamene. 

 

Vyhýbejte se přílišné vlhkosti  

• Vysoký stupeň vlhkosti škodí nábytku i potahu z usní. V případě čištění zabraňte 
promočení povrchu usně, použitá utěrka by měla být pouze velmi jemně navlhčena.  
Rovněž vnitřní konstrukci nábytku zvýšená vlhkost okolního prostředí škodí, může mít 
negativní dopady na jeho dřevěné části (v extrémních případech může dojít až k napadení 
plísněmi).  

• Doporučené parametry okolního prostředí pro čalouněný nábytek s potahem z přírodní 
usně jsou cca. 45-50 % relativní vlhkosti a teplota okolo 18-22°C. 

 

• Pokud možno, nevystavujte nábytek dlouhodobému intenzivnímu slunečnímu záření , 
které může vést k vyblednutí a vysychání usně . 

 

• Příliš vysoká okolní teplota škodí potahům z přírodní usně. Nábytek by neměl být 
umisťován v blízkosti zdrojů tepla, doporučená vzdálenost od topných těles je min. 30 cm. 

• V případě, že se nelze vyhnout umístění nábytku poblíž zdrojů tepla, je důležité, aby se 
zajistila alespoň dostatečně velká mezera pro proudění vzduchu i pod nábytkem, aby zde 

nedocházelo ke kumulaci tepla.  

  

 

• Pokud možno, zabraňte kontaktu povrchu usně s ostrými předměty, cvočky džínů, 

kovovými zdrhovadly či drápky domácích mazlíčků apod., jelikož může dojít k poškození 
její povrchové úpravy. 

• Při potřísnění usně reagujte OKAMŽITĚ!  Vzniklé skvrny odsávejte např. papírovými ubrousky, popř. 
jemnou bavlněnou utěrkou a stírejte je VŽDY od jejich okrajů ke středu (neroztírat !!!). 
 

• Přípravky na ošetření usně i jejího lehkého čištění podle druhu naleznete ZDE. 
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