МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ / ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Указания за пране “стъпка по стъпка”
1. Сортирайте на купчини
2. Подгответе прането
3. Изберете перилния препарат
4. Дозирайте според твърдостта на водата и степента на замърсяване
5. Изберете правилна програма за пране или перете на ръка
6. Изсушете прането на простор или в сушилня

Energy

Energy

7. Изгладете дрехите, ако е необходимо
8. Сгънете и приберете дрехите

Струва си да се пере внимателно. Знаете ли, например,
че дрехите в автоматичната ви машина може да струват колкото
самата машина?
Прането е процес “стъпка по стъпка”. Първо, сортирайте и подгответе дрехите. След това изберете
правилната програма и продукт(и) за пране и следвайте инструкциите за дозиране. Никога не
използвайте препарат за ръчно пране в пералната машина, защото той образува много пяна. След
прането е важно да не оставяте дълго мокрите дрехи в машината и да ги изсушите, като ги прострете
или с програма за сушене. Накрая, изгладете и/или сгънете дрехите и ги приберете. Приложение 2 ви
дава по-подробни указания.

1. Сортирайте на купчини
Сортирането на прането е първата стъпка към чистото пране, която спомага за запазването на добрия вид
на дрехите, бельото и друг домакински текстил дори след многократно изпиране. Важно е да погледнете
етикета с инструкции” (link to Annex 3) на вашите дрехи. Сортирайте прането, докато получите достатъчно
подобни дрехи за едно пране.

Полезни съвети
• Събирайте на едно място дрехи, които се перат с един и същ препарат, на един и същ цикъл на пране и една и
съща температура на водата.
a. Сортирайте дрехите по такива за: химическо чистене, само за ръчно пране и за машинно пране (прочетете
етикета с инструкции” (link to Annex 3)).
b. Отделете тъмните цветове от ярките цветове, светлите цветове и белите дрехи.
c. Сортирайте според тъканта (памук, синтетика, деликатни, вълна).
d. Сортирайте според необходимата температура за пране и оборотите на центрофугиране (вижте етикета с
инструкции” (link to Annex 3)).
• Винаги дозирайте препарата според най-замърсените дрехи в пералнята, особено ако има много замърсени такива.
Когато използвате по-малка доза (прекалено малко перилен препарат), извлечената във водата мръсотия може да
се отложи върху по-малко замърсените дрехи (белите дрехи стават сиви или жълтеникави, цветните помътняват).
• Много мръсните дрехи трябва да се перат по-скоро. Старите петна се отстраняват по-трудно.
• Мокрите дрехи също трябва да се перат веднага. Ако това е невъзможно, изсушете ги, преди да ги изперете.
• Слагайте едновременно малки и големи неща. Това позволява прането да се движи по-свободно и така да се
изпира по-добре.
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2. Подгответе прането
Следвайте тези съвети, за да сведете до минимум повредите по дрехите, които перете (и по пералната
машина!) и за да се изперат добре. Останалите в джобовете монети, хартиени кърпички и химикалки могат да
нанесат доста вреди, ако не се извадят преди прането

Полезни съвети
•
•
•
•
•

Изпразнете джобовете.
Закопчайте копчетата и циповете.
Обърнете дрехите с опаката страна навън.
Завържете пликовете за одеяла, за да не се събират в тях по-малки неща.
Ако в прането е имало забравена хартиена кърпичка, можете да отстраните хартиените влакна, като изплакнете
прането заедно с чифт найлонови чорапогащи.

3. Изберете перилния препарат
Видът (видовете) перилен препарат завидят от прането. Като цяло можете да използвате универсален
перилен препарат. Много деликатните тъкани като коприна и вълна изискват специална грижа.
Приложение 1 ви дава указания за избора на правилен перилен препарат. Проверете дали ви е нужен
препарат за предварително отстраняване на петна или избелващ препарат за упорити петна. Омекотителите
за текстил са полезни, защото омекотяват дрехите, намаляват времето за съхнене и улесняват гладенето,
а освен това придават на прането приятен аромат. В региони с твърда вода за прането и за пералната ви
машина е полезно да използвате омекотител за водата.
Използвайте компактирани продукти, тъй като те ви позволяват да използвате по-малки дози, да пестите
продукт и да намалите отпадъците от опаковки.

4. Дозирайте според твърдостта на водата и степента на замърсяване
Намалявайте съответно дозата, когато перете половин пране.
Производителите предоставят инструкции за дозиране, обикновено с илюстрация като тази по-долу:

1/2

1

11/2

мека вода

44 ml

66 ml

110 ml

умерено твърда вода

44 ml

88 ml

132 ml

твърда вода

44 ml

110 ml

154 ml
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Полезни съвети
• Не използвайте повече от препоръчаното количество перилен препарат. Предозирането не носи по-добри резултати, а
само е допълнителен товар за околната среда и освен това е по-скъпо!. Нещо повече, излишното количество перилен
препарат може да остави отлагания върху дрехите.
• Проверете инструкцията за употреба на пералната машина, за да видите колко килограма дрехи можете да перете в
нея. Може да се наложи да увеличите количеството перилен препарат (т.е. да удвоите дозата за пълна 10kg машина).
• Не използвайте по-малко от препоръчаното количество перилен препарат. Ако се използва прекалено малко перилен
препарат, частиците мръсотия не се отстраняват ефикасно и може да останат върху дрехите, придавайки им мътен цвят,
или върху нагревателя на пералната машина. Ненапълно отстранените петна се ‘запечатват’ в тъканта и се отстраняват
изключително трудно. Недостатъчното дозиране освен това налага повторно изпиране.
• Ако използвате програма за сушене, можете да намалите наполовина дозата на омекотителя и въпреки това сушилнята
ще използва до 8% по-малко енергия, защото омекотените дрехи задържат по-малко вода. (източник: Henkel Richtig
Waschen). Можете да използвате и платна за сушилни, които омекотяват дрехите и ги ароматизират.

5. Изберете правилна програма за пране или перете на ръка
На дрехите, които се перат само ръчно има специален символ
(виж етикета с инструкции” (link to Annex 3)).

Съвети за ръчно пране
• Сортирайте дрехите по цветове: отделете белите и светлите дрехи от тъмните и направете отделна купчина от дрехи с
неустойчиви цветове.
• Обработете предварително петната и силно замърсените области. Обърнете специално внимание на символа за
избелване. Ако избелването не е разрешено (зачеркнат триъгълник), изпробвайте продукта първо върху част от
дрехата, която не се вижда.
• Използвайте перилен препарат за слабо замърсени дрехи за ръчно пране. Разтворете във водата за пране с
необходимата температура преди да сложите дрехите. Не оставяйте дрехите да киснат повече от 3-5 минути.
Внимателно изстискайте пяната през тъканта, не трийте и не усуквайте дрехите. Изплакнете обилно с хладка вода,
докато не остане следа от перилния препарат.
• Полагайте специални грижи за вълната и коприната - използвайте перилен препарат за вълна и коприна. Не накисвайте
дрехи от вълна и коприна. Не усуквайте, не мачкайте и не трийте дрехите. Водата за изплакване трябва да е със същата
температура като тази за пране (хладка).
• Прострете блузите, роклите, шаловете и финото бельо да съхнат. Използвайте кърпи за попиване на излишната
вода от пуловери, чорапи, деликатно бельо. Простирайте тези дрехи, само ако тежестта на водата не ги разтяга; за
предпочитане е да ги сушите на кърпа върху равна повърхност.

Съвети за машинно пране
• Прочетете инструкциите за употреба на машината, за да се запознаете с начина на работа на машината и
препоръчителните програми.
• Сложете прането в пералнята, добавете перилен препарат според инструкциите за дозиране и, ако е необходимо,
избелваща добавка, омекотител за вода или омекотител за тъкани. Изберете програма за пране, затворете вратата и
натиснете бутона “Start”.
• Слагайте едновременно в пералнята малки и големи неща. Това позволява прането да се движи по-свободно и така да
се изпира по-добре.
• Всекидневно пране (кърпи, бебешки и детски дрехи): Напълнете добре, но оставете място, за да могат дрехите да се
движат свободно. Трябва да можете да пъхнете юмрука си над прането в барабана.
• Използвайте нормална или еко програма. Подходящата температура зависи от прането, но в повечето случай 30 или
40 градуса Целзий дават отличен резултат. Като цяло е препоръчително да използвате “еко настройката” на вашата
перална машина с добър перилен препарат, което е от полза за околната среда. Това спестява енергия без компромис
с качеството и удобството на прането. Прането при по-ниски температури освен това ви позволява да перете правилно
деликатни дрехи без риск от избеляване на цвета.
• Деликатно пране: Намалете количеството (моля, консултирайте се с инструкциите за употреба на пералната машина).
• Ако перете смесени дрехи, винаги избирайте най-ниската препоръчителна температура и обороти на центрофугиране.
• Не препълвайте пералната машина. Това може да повреди непоправимо дрехите ви - механичното триене между
дрехите оставя светли следи по цветните дрехи и поврежда щампите на тениските. По тази причина джинсите,
тениските с щампа и подобни дрехи винаги трябва да се перат обърнати с опаката страна навън.
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6. Изсушете прането на простор или в сушилня
Прането може да се суши на простор, за предпочитане на открито или в добре проветрено помещение.
(вижте етикета с инструкции” (link to Annex 3)).

Съвети за сушене на простор
•
•
•
•
•
•

Почиствайте редовно въжетата и щипките.
Окачайте дрехите за най-твърдите им ръбове.
Окачайте горните дрехи (тениски) с горната част надолу и долните дрехи (джинси) с горната част нагоре.
Сушете белите и светли дрехи на слънце, а ярките и тъмни дрехи на сянка.
Прострете блузите, роклите, шаловете и финото бельо да съхнат.
Използвайте кърпи за попиване на излишната вода от пуловери, чорапи, деликатно бельо. Простирайте тези
дрехи, само ако тежестта на водата не ги разтяга; за предпочитане е да ги сушите на кърпа върху равна
повърхност.

Винаги проверявайте етикета за грижа, за да разберете дали прането се суши в сушилня на ниска или на
нормална температура.

Съвети за сушене в сушилня
• Прочетете инструкциите за употреба на машината, за да се запознаете с начина на работа на сушилнята и
препоръчителните програми.
• Не претоварвайте сушилнята; така дрехите не съхнат равномерно и се мачкат.
• Извадете дрехите от сушилнята веднага след края на програмата и ги окачете или сгънете, за да не се мачкат.
• Почиствайте филтъра след всяка употреба на сушилнята.

7. Изгладете дрехите, ако е необходимо
Тъканите имат различна чувствителност към топлината. Символът за грижа за текстила (виж Annex 3) за
гладене показва с колко гореща ютия трябва да гладите: една точка означава минимална температура, а три
максимална.

Полезни съвети
• Сортирайте дрехите според препоръчителната температура за гладене. Като правило поставете по-тежките дрехи
на дъното на купчината, а по-леките отгоре.
• Започнете да гладите на ‘1 точка’ и завършете на ‘3 точки’. По този начин ще избегнете паузите за изстиване на
ютията и повреда на дрехите.
• Освен това е важно да помните, че по-малкото точки означават по-чувствителни на гладене дрехи.  
Една точка: Гладете през кърпа или с опаката страна навън. Внимавайте, когато гладите с пара (като правило се
опитайте да гладите без пара). Не деформирайте дрехите.
Две точки: Гладете през умерено навлажнена кърпа. Можете да използвате пара. Не натискайте силно. Не
деформирайте дрехите.
Три точки: гладете дрехите, докато са още влажни; ако е необходимо, ги навлажнете; лъскавите или
чувствителни на натиск дрехи трябва да се гладят през кърпа или обърнати с опаката страна навън. Можете да
използвате пара.
• Веднага сложете изгладените дрехи върху закачалки, но ги оставете да се охладят, преди да ги приберете в
гардероба.

8. Сгънете и приберете дрехите

CLEANRIGHT: МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ / ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Cтраници 4 oт 4

