
Pędzelek służy przede wszystkim do 
czyszczenia gwintów przy obiekty-
wach, filtrach, soczewkach itd. z wszel-
kiego rodzaju drobnych zanieczyszczeń 
(kurzu, ziarenek piasku). Używa się go 
również do usuwania zanieczyszczeń 
ze szczelin w korpusie aparatu lub przy 
obiektywie, gdzie nie jesteśmy w  sta-
nie dotrzeć przy pomocy ściereczki lub 
bibułek optycznych. Dzięki pędzelko-
wi możemy wyczyścić również lustro 
w aparacie, bądź elementy optyczne, nie 
narażając ich na porysowanie. Obok za-
mieściliśmy przykłady zastosowania.

Pędzelkiem przecieramy daną po-
wierzchnię prostoliniowymi ruchami, 
przemiennie raz jedną stroną, raz dru-
gą. Po przetarciu każdą ze stron strze-
pujemy go pozbywając się zanieczysz-
czeń. Jeśli jest taka konieczność, powta-
rzamy czynność. W sposób analogiczny 
czyścimy również zakamarki w  apara-
cie bądź obiektywie, dociskając pędze-
lek i przesuwając go wzdłuż szczeliny.

Jest to produkt uniwersalny. Przy jego 
pomocy możemy czyścić wszystkie ak-
cesoria, obiektywy oraz aparaty fotogra-
ficzne. Ceny pędzelków wahają się od 7 
do 50zł (7-20zł to pędzelki tworzywo-
we, natomiast w cenie 20-50zł dostaną 
Państwo pędzelki z  włosiem natural-
nym oraz tworzywowe wykonane z bar-
dzo delikatnych materiałów).

Jednym z ciekawszych roz-
wiązań stosowanych przez 
producentów jest możli-
wość chowania pędzelka 
w obudowie, gdy go nie 
używamy. Zapewnia to 
ochronę włosia przed za-
brudzeniami i uszkodze-
niami.

Na rynku dostępne są pędzelki, 
które posiadają różnego typu wło-
sie. Należy zwrócić na to szczegól-
ną uwagę, ponieważ w  zależności 
od materiału ich wykonania są one 
różnej twardości i  jakości. Najczę-
ściej spotkać można pędzelki z wło-
siem z  tworzywa sztucznego, jed-
nakże dostępne są również pędzelki 
z  włosiem naturalnym, m.in. z  ko-
zim lub bobrowym (obecnie bardzo 
rzadko). Podstawową różnicą jest 
twardość włosia, ponieważ w  przy-
padku tych drugich pędzelków jest 
ona sprawdzona i  istnieje pewność, 
że można je bezpiecznie użytko-
wać. Natomiast pędzelki z  włosiem 
z  tworzywa sztucznego mogą nie 
być wystarczająco delikatne i  róż-
nie się zachowywać podczas czysz-
czenia. Jest to bardzo istotne szcze-
gólnie, jeśli pędzelek ma służyć do 
czyszczenia szkieł obiektywów i ele-
mentów wewnątrz korpusu apara-
tu. Należy postawić wtedy na deli-
katność oraz bezpieczeństwo i zaku-
pić sprawdzony produkt. Natomiast 
gdy chcą Państwo czyścić w głównej 
mierze gwinty, filtry, soczewki oraz 
konwertery, to nie trzeba się zbytnio 
przejmować twardością włosia.
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Pędzelek mo-
żemy również 
stosować do 
czyszczenia 
styków w kor-
pusie apara-
tu bądź przy 
obiektywach.

 gwinty obiektywów

 powierzchnie filtrów

 szczeliny i zakamarki
Na polskim rynku dostępnych jest bardzo dużo rodzajów płynów czyszczą-
cych. Wiele z nich nie posiada właściwości antystatycznych, a co więcej czę-
sto ich skład jest niewłaściwy, co może niekorzystnie wpłynąć na czyszczo-
ne powierzchnie. Najprostszym skutkiem mogą być pozostawiane smugi. 
Przed zakupem warto zwrócić uwagę na dane producenta i nabyć sprawdzo-
ny, markowy produkt. Jest to szczególnie ważne przy czyszczeniu obiekty-
wów klasy średniej i wyższej, gdzie mogą zostać naruszone powłoki ochron-
ne podczas stosowania niesprawdzonych płynów.

Płyn antystatyczny to specjalna sub-
stancja, której zadaniem jest usunię-
cie wszelkiego rodzaju zanieczysz-
czeń z  powierzchni optycznych. Do-
datkową cechą płynu antystatycznego 
jest to, iż po przeczyszczeniu danego 
elementu, pozostawia na nim mikro-
nową powłokę antystatyczną, która 
zmniejsza naładowanie jonowe i spra-
wia, że zanieczyszczenia osadzają się 
z  mniejszą częstotliwością. Płyn mo-
żemy stosować do czyszczenia obiek-
tywów, filtrów, soczewek, konwerte-
rów, a  także wyświetlacza LCD, czy 
wizjera w aparacie. Co więcej, prepa-
rat używamy również do czyszczenia 
monitorów, wyświetlaczy telefonów, 
a nawet okularów. Płyn antystatyczny 
to doskonały dodatek, który możemy 
wykorzystać nie tylko do czyszczenia 
sprzętu foto, ale także wszelkiego ro-
dzaju innych elementów optycznych 
stosowanych na co dzień.

Płyny antystatyczne sprzedawane są 
najczęściej w buteleczkach z dozow-
nikami o  pojemności od 20ml do 
100ml. Preparat dozujemy na ście-
reczkę z  mikrowłókien lub bibuł-
kę i  przecieramy ruchem kołowym 
daną powierzchnię, aż do momentu 
usunięcia zanieczyszczeń. Podczas 
czyszczenia płyn rozpuszcza zabru-
dzenia, które następnie są wchłania-
ne przez ściereczkę. Po przetarciu na 
elemencie optycznym pozostaje po-
włoka antystatyczna. Należy dozo-
wać jedynie niewielką ilość prepara-
tu, dwie trzy dozy tak, by ściereczka 
czy bibułka była wilgotna, a nie mo-
kra.

Jest to produkt uniwersalny i nadaje się 
do czyszczenia optyki we wszystkich 
aparatach fotograficznych. 

 Gdy do usuwania tłuszczy  
z powierzchni optycznych użyjemy 
płynu o niewłaściwym składzie, 
mogą powstać smugi.

 Brak smug to efekt użycia płynu  
o właściwym składzie chemicznym.
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