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Значение на символите за грижа за текстила

Етикетът за грижа на вашите дрехи дава 4 или 5 инструкции за поддръжка: за пране, избелване, гладене, сушене и химическо чистене. Тези символи за грижа
се регистрирани търговски марки и собственост на GINETEX..

Те отбелязват максимално допустимата обработка и грижа за дрехите, които не им причиняват непоправими вреди. Грижата в съответствие с етикета е
гаранция, че текстилният продукт няма да се повреди. Това обаче не гарантира пълно отстраняване на всички петна и мръсотия.
Винаги са допустими по-меки форми на обработка и по-ниски температури от отбелязаните.
Пране

Символ "леген за пране"
Машинно пране


Числото в легена обозначава максимално препоръчваната температура на пране.



Подчертан символ: Изберете специална програма за пране (деликатни или синтетика) и намалете пълненето на машината.



Прекъснати линии: Изберете програма за пране с по-ниски обороти на центрофугиране (като например за вълна) и перете само няколко дрехи.

Само ръчно пране


Ръка в легена: Препоръчва се само бързо и внимателно изпиране на ръка с хладка вода.

Не се пере



Зачертан леген: Тази дреха не може да се пере (изисква се химическо чистене).

Избелване

Триъгълният символ се отнася за избелването.


Триъгълник: Разрешено е избелване.



Зачертан (черен) триъгълник: Не е разрешено избелване. Това означава и че трябва да сте изключително внимателни, когато отстранявате петна опитайте първо върху част от дрехата, която не се вижда.



Триъгълник с две наклонени линии означава, че е разрешено избелване с кислород (съдържа се в универсалните перилни препарати), но не и с хлор (белина).

Гладене

Броят точки в ютията обозначава препоръчителната температура на гладене.


Една точка: Минимална температура (110 ° C; или настройка “полиакрил, полиамид (найлон), ацетат”)



Две точки: Средна температура (150 ° C; или настройка “вълна/коприна/полиестер/вискоза”)



Три точки: Висока температура (200 ° C; или настройка “памук/лен”)



Зачертана ютия: Гладенето забранено (за да не се повреди дрехата).

Сушене (на простор/машинно)

Квадратният символ се отнася за сушенето. В много държави този символ е кръг в квадрат и дава инструкции за използване (или неизползване) на сушилня.


Квадрат с кръг: подходящи за сушене в сушилня.



Квадрат с кръг, една точка: Сушене в сушилня при ниска температура.



Квадрат с кръг, две точки: Сушене в сушилня при висока температура.



Зачертан квадрат с кръг: Неподходящи за сушене в сушилня.



Не всички етикети за грижа имат символ за сушене в сушилня. Ако не виждате този символ, проверете символите за пране и гладене. Ако тези символи
препоръчват повишено внимание (като например ниска температура на пране, по-мек процес на пране, ниска температура на гладене), внимавайте при
машинното сушене.



Някои дрехи не трябва да се сушат в сушилня (погледнете символите за грижа). Примери:
o

Плетени памучни дрехи (свиват се).

o

Вълна (сбиват се, свиват се).

o

Коприна и полиакрил (повреждат се от температурата).

o

Завеси (мачкат се).

Съвети за устойчиво сушене:


Сушенето на открито спестява енергия и пари. Ако сушите на простор на закрито, помещението трябва да се проветрява добре.



изцедете добре водата, преди да сушите дрехите. Погледнете символа за пране, за да видите дали дрехата може да се центрохугира на високи обороти.



Поставяйте в сушилнята само дрехи с еднакво време за изсъхване. Например памукът и синтетиката имат различно време за сушене и различна остатъчна
влажност.



Някои сушилни имат датчик за остатъчна влажност; те спират сушенето веднага след достигане на предварително зададеното ниво. Ако вашата сушилня се
програмира за време, избирайте по-кратки програми, за да пестите енергия.



Винаги спазвайте инструкциите за употреба и не препълвайте сушилнята.

Химическо чистене

Тези символи дават инструкции за химическо чистене.


Буквите обозначават вида разтворител.



Зачертан кръг: Не се разрешава химическо чистене. Не използвайте препарати против петна, съдържащи разтворители.

