
TEXTIL KRESZ

   

Fektetvekite rítve,form áraiga zítva szárítható.

    

Centrifugálás nélkül, csak függesztve, csepegtetve 
szárítható.

     Tiltó jelzés, az anyag nem vasalható.

A kezelés során különös elõvigyázatra van szükség.
A vasaló hõmérséklete pl. a poliamidnál szokásos

olegkisebb (max. 110 C) legyen. Gõzölés nem ajánlott.    

A kezelés során bizonyos elõvigyázatra van szükség.
A vasaló a gyapjú és természetes selyem 

ovasalásakor alkalmazott közepes (max. 150 C)       
hõmérsékletre állítandó.

A kezelés során nincs szükség különösebb elõvigyázatra.
A vasaló a pamut- és lentermékeknél használt 

olegnagyobb (max. 200 C) hõmérsékletre állítandó.     

Nem vegytisztítható.

Tisztításkor bizonyos óvatosság szükséges. Az F-nél
felsorolt oldószerekkel tisztítható, de korlátozott a víz-,
segédanyag-hozzáadás, a mechanikai hatás és a 
szárítási hõmérséklet.

Vegytisztítás szénhidrogénekkel, (pl. benzin, ill. egyéb 

150-210
)

o oC desztilációs tartományú és 38-70 C       
lobbanáspontú oldószerekkel .

Tisztításkor bizonyos óvatosság szükséges. A P-nél
felsorolt oldószerekkel tisztítható, de korlátozott a víz-,
segédanyag-hozzáadás, a mechanikai hatás és 
a szárítási hõmérséklet.

Vegytisztítható tetraklór-etilénnel (perklór-etilén)
a szokásos kezelési mûveletekkel. 

A jelkép értelmezése

Fehéríteni tilos.

Fehérítés: csak olyan oxidáló szerrel,
amely nem klór tartalmú.

    Fehérítés klórtartalmú mosó- vagy áztatószerrel,
vagy klóros fehérítõszerrel. (Pl: hypo)

Acsö kkentett mechanikaihat áskise bbgé pterheléssel iselér hetõ.*
       **Anorm álpro gramnál kisebbford ulatszámmalés/v agy rövidebbidei gcen trifugálható.
        

 
Nem mosható.

oMosás csak kézzel, legfeljebb 40 C hõmérsékleten,
Mechanikai hatás, csak kézzel nyomkodva, 
öblítés kézzel könnyedén nyomkodva. 
(Facsarás tilos)

oMosás gépben, vagy kézzel legfeljebb 30 C 
hõmérsékleten. Mechanikai hatás csökkentett,*
öblítés kíméletes, centrifugálás óvatosan.**
Kíméletes kezelés.

oMosás gépben, vagy kézzel legfeljebb 40 C 
hõmérsékleten. Mechanikai hatás csökkentett,*
öblítés, centrifugálás óvatosan.**
Kíméletes kezelés.

oMosás gépben, vagy kézzel legfeljebb 40 C 
o

hõmérsékleten. Öblítés legfeljebb 40 C    
 hõmérsékleten,centrifugálás. Normál kezelés. 

   

oMosás gépben, vagy kézzel legfeljebb 60 C 
hõmérsékleten. Mechanikai hatás csökkentett,*
öblítés fokozatosan csökkenõ hõmérsékleten,
centrifugálás óvatosan.** Kíméletes kezelés.

oMosás gépben, vagy kézzel legfeljebb 60 C 
ohõmérsékleten.Öblítés legfeljebb 60 C    

hõmérsékleten, centrifugálás. Normál kezelés. 

oMosás gépben, vagy kézzel legfeljebb 95 C 
hõmérsékleten. Mechanikai hatás csökkentett,* 
öblítés fokozatosan csökkenõ hõmérsékleten,
centrifugálás óvatosan.** Kíméletes kezelés.

Mosás gépben, vagy kézzel különösebb óvatosság 
nélkül, fõzhetõ is. Öblítés hõmérséklet-korlátozás nélkül, 
centrifugálás. Normál kezelés.

A jelkép értelmezéseJelkép Jelkép

Dobos szárítás kímélõ programmal.
(alacsony hõmérséklet)

Dobos szárítás normál programmal.

Dobos szárítás tilos.

Szárítás: kötélen függesztve.
(elõtte vízteleníthetõ, pl. centrifugázással)

Szárítás: árnyékban, naptól védve.

Profi vizes tisztítás (tisztító szakember által).

Profi vizes tisztítás, (tisztító szakember által)
kíméletes kezelés.

Profi vizes tisztítás, (tisztító szakember által)
nagyon kíméletes kezelés.

Mosás gépben, vagy kézzel legfeljebb 40 oC 
hõmérsékleten, nagyon kíméletes kezelés. 
(facsarás tilos)

MSZ EN ISO 3758:2008 szerint

oMosás gépben, vagy kézzel  legfeljebb 70 C 
ohõmérsékleten. Öblítés legfeljebb 70 C     

hõmérsékleten, centrifugálás. Normál kezelés. 

oMosás gépben, vagy kézzel legfeljebb 30 C 
hõmérsékleten. Nagyon kíméletes kezelés. 
(facsarás tilos).

oMosás gépben, vagy kézzel legfeljebb 50 C 
ohõmérsékleten. Öblítés legfeljebb 50 C     

hõmérsékleten, centrifugálás. Normál kezelés. 
oMosás gépben, vagy kézzel legfeljebb 50 C 

hõmérsékleten. Mechanikai hatás csökkentett,*
öblítés fokozatosan csökkenõ hõmérsékleten,
centrifugálás óvatosan.** Kíméletes kezelés.

oMosás gépben, vagy kézzel legfeljebb 30 C 
o

hõmérsékleten.Öblítés legfeljebb 30 C    
 hõmérsékleten,centrifugálás. Normál kezelés. 
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