
Obal na matraci – vakuový pytel 
Návod na použití 

 

Obal na matraci se používá: 
1. Pro uskladnění matrace 
2. Pro hubení roztočů vakuováním 
3. Při hubení vší a jejich vajíček ve školkách bez použití chemie 
4. Pro odsávání vody přu praní velkých dek a koberců 

 

Uskladnění matrací 
Pořádné matracové pouzdro vám může zachránit matraci. Při uložení matrace do 
pevného obalu zabráníte hmyzu a plísním, aby ji obsadily a znehodnotily. Hodí se při 
zazimování chalupy, chaty. 
Při dlouhodobém ukládání matrací stačí okraje obalu přes matraci přehrnout a 
přelepit páskou. Před uložením matraci vždy vysajte nebo alespoň vyklepejte a 
nechte vyschnout na sluníčku. 
 

Obaly na matraci nemají ventily! 
Pokud chcete ukládat matrace v podtlaku, tak vás musíme upozornit, že podle 
zkušeností zákazníků velmi často docházelo k proděravění obalu při manipulaci. 
Uvažte, že matrace na dvoulůžko má kolem 50 kg a je rozměrná. Stačila minimální 
dírka, matrace se znovu nafoukla a občas ji z úložného prostoru už nevyndali. 
 

Hubení roztočů vakuováním 
Video návod na jdete na https://youtu.be/TQN8CzAzqUU   
 

Alergikům a astmatikům dává vakuování možnost 
vyhubit roztoče v celé matraci najednou bez použití 
chemie. 
I přes různé chrániče a antialergenní povlaky do matrace 
napadá spousta drobounkých částeček kůže a jiný 
biologický odpad. Pak stačí jediný roztoč, ze kterého 
bude časem kolonie přímo pod vaším tělem. Vakuování 
je jediná metoda, kterou bez použití chemie vyhubíte 
roztoče v hloubce matrace. 
 

1. Matraci vložíte do obalu na matraci. Nejlépe se to dělá ve dvou. Z matrace 
sundáte prostěradlo. Necháte matraci na posteli, u hlavy ji přizvednete a obal 
navlékáte jako ponožku. Pak matraci položíte, přizvednete její konec u nohou 
a dokončíte její uložení o obalu. 

2. Vložíte hubici vysavače do obalu a přiložíte ji těsně k matraci. Okraj obalu 
těsně obtočíte kolem rukojeti hadice. Utěsní se sama po spuštění vysavače.  

3. Několikrát matraci podtlakem slisujete a opět necháte nafouknout. Matrace se 
opět srovná (zmizí dolíček pod nejtěžší částí těla) a nabude původní pružnost. 

 

Důležité upozornění: 
Vakuování provádějte vysavačem s nezávislým chlazením motoru jako je 
například Hyla. Jinak může dojít ke shoření motoru. 
 

https://youtu.be/TQN8CzAzqUU


Při použití vodního vysavače nikdy vysavač nevypínejte, ale pro přerušení 
vakuování vyjměte hadici přímo z vysavače a dejte ji na výfuk pro opětovné 
nafouknutí matrace. Jinak je nebezpečí nasátí vody z nádoby do matrace nebo 
lůžkovin.  
 
Pravidelným vakuováním matrací dosáhnete: 

1. dlouhé životnosti matrace 
2. udržíte její pružnosti a zdravotní nezávadnosti 
3. v noci budete dýchat čistý vzduch a ne výkaly roztočů 
4. ušetříte za léky pro alergiky a astmatiky 

 
Matraci po vakuování vždy dobře vysajte a vyklepejte vibračním kartáčem, jako je 
např. elektrický klepač Hyla Ventus. 
 

Hubení vší a jejich vajíček ve školkách bez použití chemie 
 
Dětské matrace, lůžkoviny apod dobře vysajte elektrickým klepačem a naskládejte do 
obalu na matrace. Do jednoho se vejde cca 10 kusů dětských matrací. 
Proveďte vakuování viz výše, po posledním cyklu rychle vytáhněte hadici vysavače 
bez jeho vypnutí a otvor zahněte a přelepte páskou. 
Matrace nechte v částečném vakuu přes víkend. 
Při vyjmutí dětských matrací je opět vyjte elektrickým klepačem. 
 

Pro odsávání vody přu praní velkých dek a koberců 
 
Velké deky, které se nevejdou do pračky, můžete prát ve vaně. Při jejich ždímání 
využijete právě obaly na matraci a vodní vysavač Hyla. 
Mokré deky přímo ve vaně přesunete do obalu na matrace a postupujete jako při 
vakuování. Obal se vakuem stáhne a tím deku vyždímete. 
Potřebujete jen vodní vysavač s velkým pod tlakem a velkou nádobou na vodu. 
V průměrné dvojdece je cca 30 litrů vody, takže ždímete natřikrát. 
 
Mokrý koberec svinete, vložíte do obalu na matrace a vodu vysáváte zevnitř 
svinutého koberce podobně jako při vakuování. 
 
 

 


