Všeobecné zásady údržby textilných výrobkov










Svetlé a farebné odtiene výrobkov perte vždy oddelene, najlepšie roztriedené na rovnaké farby.
Farebné výrobky a výrobky v kombinácii farieb pred praním nenamáčajte a nesušte ich na priamom slnku.
Používajte pracie prostriedky, ktoré zodpovedajú charakteru výrobku (podľa určenia výrobcu pracieho
prostriedku).
Na farebné výrobky používajte iba pracie prostriedky určené pre farebné výrobky. Pri dávkovaní pracieho
prostriedku dodržujte dôsledne pokyny výrobcu. Na pranie textilných výrobkov nepoužívajte prostriedky,
ktoré nie sú určené na pranie textílií, napr. vlasové šampóny.
Na pranie špeciálnych, vodu neprepúšťajúcich a vodu odpudzujúcich textílií používajte len na tento účel
určené pracie prostriedky.
Výrobky v kombinácii kontrastných farieb je nutné po praní zbaviť vody, aby sa nepredlžoval čas schnutia a
nedochádzalo tým k vzájomnému prelínaniu farieb za mokra.
Výrobky s miestnou potlačou je nutné prať aj žehliť z rubovej strany.
Odstránenie miestnych intenzívnych škvŕn a znečistenia odporúčame prenechať odborníkom (čistiareň).
Výrobky po extrémnom prepotení odporúčame ihneď preprať alebo vypláchať a tak textíliu ochrániť pred
negatívnymi účinkami agresívneho potu.

Elastická bielizeň, plavky a výrobky s vyšším obsahom elastanu





Plavky po použití dôkladne vypláchajte v čistej vode, najmä po použití v chlórovanej alebo slanej vode.
Ak sa plavky používajú aj na opaľovanie, je nevyhnutné odstrániť kozmetické prípravky a pot, ktoré môžu
na výrobok pôsobiť deštruktívne.
Po použití nenechávajte plavky dlhší čas vo vlhkom stave, vyberte ich z plastových obalov.

Flísové výrobky






Perte samostatne z rubovej strany.
Ak výrobok obsahuje symbol žehlenia, žehlite ho iba z rubovej strany.
Po praní výrobok dôkladne vypláchajte.
Nesušte v blízkosti intenzívneho tepelného zdroja.

Výrobky s páperovou výplňou





Pri údržbe dôsledne dodržujte postup určený symbolmi ošetrovania.
Po praní vyveste na ramienko a počas sušenia opakovanie „roztriasajte“ páperovú výplň. Tým zaistíte jej
rovnomerné rozmiestnenie a usušenie.
Výrobok nesušte dlhší čas vo vlhkom prostredí.

Výrobky tmavších farieb a odtieňov





Perte z rubovej strany.
Pri praní dôsledne dbajte na dokonalé rozpustenie pracieho prostriedku.
Po praní v práčke, najmä pri jej maximálnej náplni, výrobky riadne vypláchajte, aby sa odstránili zvyšky
pracích prostriedkov, ktoré môžu zanechať svetlé škvrny.

Výrobky z jemných materiálov






Používajte neagresívne šetrné pracie prostriedky určené na pranie jemných materiálov.
Výrobky žehlite za vlhka a pri teplote stanovenej symbolom.
Po ručnom praní výrobky nežmýkajte krútením, aby nedošlo k narušeniu jemnej štruktúry alebo švov
výrobku.
Výrobky sušte na rubovej strane, nevystavujte ich priamemu slnku.

Svetre s obsahom vlny alebo bavlny







Pri praní v práčke používajte program na vlnu.
Používajte jemné pracie prostriedky určené pre vlnu, a to pre pranie v rukách aj v práčke.
Pri pláchaní postupne znižujte teplotu kúpeľa, aby nedošlo k vyzrážaniu alebo deformácii, najmä pri
vlnených výrobkoch.
Výrobky po praní zbavte vody, ak stanoví symbol – program vlna, mierne odstreďte alebo zbavte vody v
rozloženom stave v uteráku, nikdy neodvodňujte ručným žmýkaním - krútením.
Výrobky po odvodnení vytvarujte a sušte najlepšie vo vodorovnej polohe. Pri sušení výrobky nevešajte na
šnúru, nezaisťujte ich štipcami ani ďalším nevhodným spôsobom.

