DAŽI NOSLĒPUMI
TAVU DRĒBJU KOPŠANAI
PIRMS ĶERIES PIE DRĒBJU MAZGĀŠANAS, GLUDINĀŠANAS,
BALINĀŠANAS UN CITĀDAS KOPŠANAS – UZZINI, KO TEV VĒSTA
APĢĒRBA KOPŠANAS SIMBOLI!
Nedrīkst gludināt vai presēt.

Gludināšanu var veikt jebkurā
temperatūrā, pielietojot vai
nepielietojot tvaiku.
Gludināt, zemā temperatūrā
(līdz 110 t°).
Tvaika izmantošana ir riskanta.
Izstrādājumus no vilnas, poliestera
gludināt vidējā temperatūrā
(līdz 150 t°).
Izstrādājumus no lina, viskozes un
kokvilnas gludināt augstā
temperatūrā (līdz 200 t°).

Ķīmiski tīrīt nedrīkst. Traipus
nedrīkst tīrīt ar šķīdinātājiem.
Nedrīkst balināt ar hloru saturošiem
līdzekļiem.

Sausā ķīmiskā tīrīšana.
Var ķīmiski tīrīt ar jebkuru
šķīdinātāju, jebkurā temperatūrā,
cikla ilgumā un mitrumā.

Drīkst balināt ar visu veidu
balinātājiem, tai skaitā arī hloru
saturošiem (aukstā ūdenī).

Nedrīkst žāvēt mehāniski
(automātiski) - centrifūgā vai
žāvētājā .

Drīkst žāvēt centrifūgā vai žāvētājā.

Automātiski žāvēt zemā
temperatūrā (max 60°C) pēc
mazgāšanas. Izstrādājumu izņemt
no mašīnas, tiklīdz tas ir sauss
Var automātiski žāvēt augstā
temperatūrā. Izstrādājumu izņemt
no mašīnas, tiklīdz tas ir sauss

Nedrīkst mazgāt. Jāievēro
piesardzība, lai izstrādājums nekļūtu
mitrs. Parasti pievienota informāciju
par ķīmiskās tīrīšanas iespēju.
Mazgāt veļas mašīnā, pielietojot
jebkuru mazgājamo līdzekli un
ūdens temperatūru.

Mazgāt tikai ar rokām. Mazgāt siltā
ūdenī (40°C).
Veļas mašīnā, max ūdens t° 95°C.
Skalošana bez ierobežojuma. Drīkst
izgriezt centrifūgā. Paredzēts baltajiem
kokvilnas un linu izstrādājumiem bez
speciālas apdares.
Ūdens temperatūra nedrīkst
pārsniegt 60°C. Paredzēts balta
neilona un poliestera
izstrādājumiem.
Veļas mašīnā, max ūdens t° 40°C.
Skalošana bez ierobežojumiem.
Atļauts izgriezt centrifūgā. Paredzēts
kokvilnas, linu un viskozes
izstrādājumiem.

Veļas mašīnā, max ūdens t° 30°C.

Veļas mašīnā, saudzīgā režīmā.
Pasvītrojums papildina simbolus ar
norādītu temperatūru. Skalošana ar
pakāpeniski zemāku temperatūru.
Izgriešanas ciklu saīsina.
Veļas mašīnā, ļoti saudzīgā režīmā.
Pasvītrojums papildina simbolus ar
norādītu temperatūru. Pastiprināts
saudzīgais režīms - nedrīkst izgriezt
centrifūgā. Skalot aukstā ūdenī.
Paredzēts akrila, acetāta un triacetāta
izstrādājumiem, kuru sastāvā ir vilna
vai poliesters. Vilnai, zīdam.

Publikāciju finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Norvēģijas
valdības divpusējais finanšu instruments un Latvijas valsts budžets ar Sabiedrības
integrācijas fonda starpniecību.

