Zajímavosti
o
péãi
o
textil
Zajímavosti o péči o textil
Nesprávné praní nebo neodborná péĀe o Vaše obleĀení mśže mít již napoprvé za následek jeho zniĀení. Proto je dśležité
dbát pokynś k ošetŉování a péĀi o textil doporuĀených výrobcem. Nikdy neodstraļujte z Vašich textilií etiketu s návodem k praní, neboő není možné si zapamatovat návod k ošetŉování veškerého obleĀení.
Pro uplatnėní pŉípadných reklamací (výrobních chyb) je také dśležité uchování nákupní úĀtenky.
Pokud lze (dle pokynś výrobce) textilie prát i chemicky Āistit, dejte pŉednost praní.

Praní:

Žehlení :

95

95 °C vyváŉení
Prádlo z bavlny, lnu, viskózy, bílé prádlo
nebo barevné prádlo vhodné na vyváŉku.

60

60 °C barevné prádlo
Barevné prádlo nevhodné na vyváŉku,
bavlnėné prádlo, které se snadno
ošetŉuje
nebo
bavlna/modal,
polyester/bavlna nebo polyester/modal.
Āára pod prací nádobou = prací program,
který šetŉí prádlo

40

40 °C barevné prádlo/40 °C jemné
prádlo
Barevné prádlo z bavlny, polyesteru,
smíšených vláken atd., jemné prádlo
z modalu, viskózy nebo syntetických
vláken (program, který šetŉí prádlo).
30 °C jemné prádlo
Vlnėné textilie, které lze prát v praĀce.
Āára pod prací nádobou = prací program,
který šetŉí prádlo

30

30 °C barevné prádlo/30 °C prádlo,
které se snadno ošetŉuje
Bavlna/len, smíšeniny bavlny s jinými
vlákny, syntetická vlákna.



30

RuĀní praní
Takto oznaĀené textilie se smí prát pouze
ruĀnė ve vodė do 30°C.
Neprat
Takto oznaĀené textilie se nesmí prát.
Eventuálnė lze nechat tyto výrobky chemicky vyĀistit.
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Cl

Nebėlit a nepoužívat žádné Āistící prostŉedky, které obsahují chlór. Pŉenechat
odborníkśm!

Žehlit pŉi vysoké teplotė (max. 200 °C)
= stupeļ bavlna/len. Ošetŉovat za vlhka.
Místa, která jsou choulostivá na lesk
nebo tlak, žehlit pŉes kapesník nebo na
rubové stranė.
Žehlit pŉi stŉední teplotė (max.50 °C)
= stupeļ vlna, hedvábí, polyester, modal,
viskóza. Žehlit pŉes stŉednė vlhký kapesník nebo použít parní žehliĀku. Vyvarovat se silnému tlaku, prádlo nenatahovat.
Žehlit pŉi nízké teplotė (max. 0 °C)
= stupeļ polyacryl, polyamid, acetát.
Místa, která jsou choulostivá na lesk
nebo tlak, žehlit pŉes kapesník nebo na
rubové stranė, prádlo nenatahovat,
nežehlit s párou.
Nežehlit,
neboő lze oĀekávat, že dojde k nenapravitelným zmėnám.

Ždímání
Po vyprání lze textilie krátce vyždímat.
Žehlení
Pŉi nízké teplotė (stupeļ oznaĀený  teĀkou)
Chemické Āištėní
Symbol na etiketė poskytne personálu
v Āistírnė informace o správném druhu Āištėní.

A

Všechny bėžné druhy Āištėní možné

P

Perchlorethylén:
jednoduché Āištėní možné

W

Šetrné Āištėní za mokra:
nejšetrnėjší druh Āištėní

P

ÿára pod kroužkem, ve kterém stojí P
nebo F znamená, že je nutné pouze
šetrné Āištėní.
Nelze chemicky Āistit.
Pozor na Āistící prostŉedky,
obsahují rozpouštėdla.

které

Sušení:

..
.

ObleĀení se zvláštními membránami (napŉ.
GORE-TEX, Sympatex, Powertex, Aquamax, Exotherm atd.) se velmi snadno
ošetŉuje. Možné je praní v praĀce i chemické
Āištėní. Abyste se z Vašeho obleĀení mohli
dlouho radovat, doporuĀují se speciální prací
prostŉedky (napŉ. HEY TEX).
Praní
V praĀce dle uvedených symbolś pŉi 30 nebo
40 °C pŉi programu, který šetŉí prádlo a ve
speciálním pracím prostŉedku napŉ. HEY
TEX. Dobŉe vymáchat (dvakrát) bez
zmėkĀovacího prostŉedku. Silnė zneĀištėné
obleĀení pŉedeprat v prostŉedku se zvýšeným
pracím úĀinkem.

Chemické Āištėní:

Bėlení:
Tento symbol udává, že lze textilii ošetŉit
chlórem. V tomto pŉípadė se dobŉe proprané prádlo vloží na -2 hodiny do studeného chlorového louhu (0 až 20 ml
chlorového louhu na  liter vody), poté
se vymáchá, aby zmizel chlorový zápach
a na závėr se pere v normálním pracím
prostŉedku za pŉípustné teploty.

Pokyny k ošetŉování prodyšných a vodotėsných textilií:

Normální sušení
Sušit pŉi normální teplotė.

NeobyĀejné vlastnosti GORE-TEX-ové
membrány (vodotėsná, nepropouští vítr a
prodyšná) zśstanou zachovány i po nėkolikerém praní nebo Āištėní.
Impregnace:
Vyprané textilie ošetŉete po 2 - 3 vypráních
impregnaĀním sprejem (napŉ. HEY TEX).
Nezlepšuje vodotėsnost, ale vytvoŉí
ochranný plášő na povrchu obleĀení, který
odpuzuje vodu a neĀistotu.
Porušení membránové vrstvy má za následek i porušení vodotėsnosti.
Proto je nutné dbát na to, aby nedošlo
k propíchnutí textilie (napŉ. zavíracím
špendlíkem atd.)

Šetrné sušení
Sušit pŉi snížené teplotė.
Nesušit v sušiĀce urĀené pro domácnost.
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