Co byste měli vědět
o péči o textilie
Nesprávné praní nebo ošetřování může zničit Vaše oblečení už napoprvé. Proto třeba dodržovat návod na ošetřování doporučený
výrobcem. Etiketu s návodem na ošetřování z oděvu nikdy neodstraňujte. Je sotva možné zapamatovat si návody na ošetřování
u různých druhů oděvů. Potřebné je rovněž uložit si doklad o koupi, aby bylo možné uplatnit reklamace (chyby materiálu) i během roční
záruční lhůty. Pokud se může oděv podle návodu výrobce prát nebo chemicky čistit, upřednostněte praní. Od určité doby se označují
bavlněné výrobky často jako "nevyžadující žehlení". Co říká toto označení, které můžete číst častěji na bavlněných košilích: Nejednotně
definovaná vlastnost látek. Jako kvalitativní kritérium použitelné jen u látek, které mají díky umělým pryskyřicím s celulózovou sítí nebo
na údržbu nenáročné výbavě umělou pryskyřicí trvalou rozměrovou stabilitu a nesrážejí se a ani po 25 až 30 praních není potřebné je
žehlit.

Praní
95 °C vyváření
Prádlo z bavlny, lnu, viskózy, bílé
nebo barvené, které lze vyvářet
60 °C Barevné prádlo
Barevné prádlo, které nelze vyvářet,
na údržbu nenáročné prádlo z bavlny
nebo bavlny/modalu, polyesteru/bavl−
ny nebo polyesteru/modalu. Čára pod
nádobkou = Šetrný prací program
40 °C Barevné prádlo/40 °C
Jemné prádlo
Barevné prádlo z bavlny, polyesteru,
směsi, příp. jemné praní modalu,
viskózy nebo syntetických vláken
(Šetrný prací program).
30 °C Jemné prádlo
Pro bavlněné výrobky, které lze prát
v pračce. Čára pod nádobkou =
Šetrný prací program
30 °C Barevné prádlo/
30 °C Na údržbu nenáročné prádlo
Bavlna/len, směs bavlna/modal, syn−
tetika.
Praní v ruce
Takto označené výrobky se smějí
prát jen v ruce při teplotě do 30°.
Neprat
Tak se označují výrobky, které se
nesmějí prát. Tyto výrobky se nanej−
výš chemicky čistí.
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Bělení
Tento symbol označuje, že je
možné bělení chlórem. V tom pří−
padě položte dobře namočené
prádlo na 1 až 2 hodiny do stu−
deného chlórového louhu (10 až 20
ml chlórového louhu na 1 litr vody)
a potom máčejte, dokud nezmizí
zápach chlóru. Potom vyperte
v pracím prostředku při přípustné
teplotě praní.
Nechlórujte a nepoužívejte čističe
skvrn
s
obsahem
chlóru.
Přenechejte odborníkovi!

Žehlení
Horké žehlení (max. 200 °C)
= Stupeň bavlna/len, žehlit za vlhka
(nakropit). Výrobky citlivé na lesk
anebo tlak žehlete v případě potřeby
s podloženou suchou látkou nebo
zrubu, nenatahovat, nenapařovat.
Přiměřeně horké žehlení (max.
150 °C) = Stupeň vlna, hedvábí,
polyester, modal, viskóza. Žehlit pod
mírně navlhčenou látkou nebo
použít napařovací žehličku. Vyhnout
se silnému tlaku, nenatahovat.

Chemické čištění
Možné
čištění.

jsou

všechny

metody

Čištění perchlóretylénem jedno−
duché čištění možné.
Šetrné mokré čištění: nejšetrnější
čištění.
Čára pod kruhem, v němž je P
nebo F, upozorňuje na nutné šetrné
čištění.
Chemické čištění není možné.
Opatrně s odstraňovači skvrn
s obsahem rozpouštědla.

Sušení
Normální sušení
Sušení s normálním
zatížením (teplota).

tepelným

Šetrné sušení
Sušení s redukovaným tepelným
zatížením (teplota).
Nesušit v sušičce.

Vlažné žehlení (max. 110 °C)
= Stupeň polyakryl, polyamid, acetát.
Výrobky citlivé na lesk anebo tlak
žehlete v případě potřeby s pod−
loženou suchou látkou nebo zrubu,
nenatahovat, nenapařovat.
Nežehlit
protože lze očekávat nevratné
změny oděvu.

Zipy na textiliích a oděvech by sa měly při
praní zavřít. Nedochází tak k ohnutí spirály
zipu. Potištěné textilie otočte před praním
bezpodmínečně na rub, aby byly chráněny
před odíráním o buben pračky.

Odstraňování skvrn
Pivo:
Skvrny odstraňujte mýdlovým lihem.
Krev:
Co nejrychleji namočte do studené slané
vody. U silně znečištěného oděvu by se měl
tento postup několikrát opakovat. Látek,
které nelze prát, se lehce dotýkejte látkou
namočenou v lihu.
Vejce nebo bílek:
Vaječné skvrny nejprve nechejte zaschnout
a potom je vykartáčujte. Skvrny po bílku se
umývají studené, aby se bílek nesypal.
Mastné skvrny:
Skvrny namočte do tekutého pracího
prostředku a potom úplně normálně vyperte.
Fix/Propisovačka:
Houbou namočenou v technickém lihu
nebo odlakovači se lehce dotýkáme
znečištěného místa a potom vypereme
(nevhodné pro acetátové látky).
Tráva.
Důležité! Skvrnu nevyplachujeme vodou
okamžitě, to jen ztíží odstranění skvrny.
Skvrny se lehce dotýkáme technickým
lihem a potom vymyjeme teplým mýdlovým
louhem.
Káva/Čaj:
Pokud bylo v kávě nebo čaji mléko, nejprve
vypláchnout studenou vodou a hned potom
vyprat v pračce v kombinaci se solí na
skvrny.
Žvýkačka:
Celý kus oděvu dáme do mrazáku, aby
žvýkačka ztvrdla. Potom se lehce uvolní.
Make−up:
Takové skvrny se mohou odstranit
namočením do roztoku amoniaku (5 ml na
500 ml vody). Oděv se potom dobře
vypláchne a následně normálně vypere
v pračce.
Ovocné skvrny:
Okamžitě vypláchnout studnou vodou
a vyprat v pracím prostředku s obsahem
bělidla. U odolných skvrn namočit do roz−
toku glycerínu (1:1 glycerín/teplá voda).
Olej a tuk:
Odolné skvrny ošetříme rozpouštědlem
tuků, potom vypereme v normálním pracím
prostředku. Jde−li o látku, která se nesmí
prát, dáme na skvrnu mastkový pudr,
bramborovou nebo kukuřičnou mouku a po−
tom vykartáčujeme.
Červené víno:
Dejte na skvrnu okamžitě sůl a nechejte 30
minut působit − potom normálně vyperte.

Čokoláda:
Nechejte čokoládu uschnout a potom
povrch oškrábejte. Skvrnu předem
ošetřete mýdlovou vodou a potom úplně
normálně vyperte.
Krém na boty:
Opatrně odstraňte terpentýnem.
Upocené okraje:
Skvrny po potu umyjeme nejlépe octovou
vodou. Skvrny po potu na kůži se ošetří
rozředěnou čpavkovou vodou a umyjí
vlažnou vodou.
Plesnivé skvrny
Plesnivé skvrny na prádle namočíme do
zředěného oleje nebo kyselého mléka,
potom normálně vypereme.
Fleky po čaji:
Ošetříme glycerínem a potom vymácháme
v čisté vodě.
Vosk:
Skvrny po svíčkách a vosku odstraníme tak,
že na skvrnu a pod ni dáme pijavý papír
a potom přežehlíme ohřátou žehličkou.
Skvrny po vodě:
Skvrny po vodě odstraníme otíráním
vlažnou směsí 1 čajové lžičky lihu a 2 dílů
vody, potom žehlíme podle látky/materiálu.

Prodyšný/voděodolný
oděv
Pokyny pro ošetřování:
Oděvy s membránovou vrstvou (např.
GORE−TEX,
Sympatex,
Powertex,
Aquamax, Exo−therm atd.) se ošetřují bez
problémů, v pračce a chemickým čištěním.
Speciální prací prostředky (např. HEY
TEX) se doporučují, abyste měli dlouho
radost ze svého oděvu.
Praní:
V pračce podle symbolu pro ošetřování při
30 nebo 40 °C v šetrném pracím programu
např. pracím prostředkem HEY TEX.
Dobře vymáchat (dvakrát) bez avi−
váže/změkčovadla. Silné znečištění pře−
dem ošetřit prostředkem k zesílení pracího
účinku.
Odstřeďování:
Po praní krátce odstředit.
Žehlení:
Žehlit při slabé teplotě (bod 1).

Chemické čištění:
Symbol informuje čistírnu o správné
metodě.
Mimořádné vlastnosti membrány GORE−
TEX: vodotěsná, nepropouštějící vítr
a prodyšná, zůstávají zachované i po něko−
likanásobném praní nebo čištění.
Impregnování:
Vyprané kusy oděvu impregnujte. Po 2−3
vypráních ošetřete impregnačním sprejem
na bázi Flour−Carbon (např. plná impreg−
nace HEY TEX). Nezlepší vodotěsnost,
nýbrž obalí vlákna svrchní látky, aby lépe
odpuzovala vodu a nečistotu.
Poškození ochranné vrstvy membrány
nepříznivě ovlivňuje vodotěsnost.
Dbejte proto na to, aby nedošlo
k propíchnutí oděvu (např. jehlicí atd.).

Prachové bundy
Pokyny pro ošetřování:
Předpíraní:
Potřebné jen v případě silného znečištění.
Velmi silně znečištěná místa před praním
ošetříme pracím prostředkem na prachové
peří (Nik Wax nebo Hey Sport na prachové
peří).
Praní:
Přidat 1 − 2 uzávěry na umývání a prát
podle pokynů výrobce textilu na 30/40°C
jemné prádlo/šetrný program, 2x vymá−
chat.
Odstřeďování:
Bunda se smí odstředit jen zcela krátce
a lehce.
Sušení:
V sušičce, není−li k dispozici sušička, může
se bunda sušit položená. Důležité: něko−
likrát protřást.
Tip:
Při praní i při sušení přidejte prací a teni−
sové míčky, tím bundu šetříte.

