PRZEPIS PRANIA I KONSERWACJI PRODUKTÓW AMY
Pranie wydaje siê banalnie prost¹ czynnoœci¹, ale nic bardziej mylnego. Przy obecnej wieloœci tkanin,
kolorów, mnogoœci œrodków do prania bardzo ³atwo o pomy³kê, której skutki mog¹ skróciæ czas u¿ytkowania
produktów lub nawet je zniszczyæ.
Pierwsz¹ czynnoœci¹, któr¹ nale¿y wykonaæ po zakupie nowej poœcieli jest uwa¿ne przeczytanie tekstylnych
metek do³¹czonych do produktu.
Przepis prania zawarty na metce wszytej w jedn¹ czêœæ kompletu zazwyczaj dotyczy wszystkich jego czêœci.
Wyj¹tkiem s¹ elementy wype³nione (ko³dry, ochraniacze itp) i elementy z tiulu.
Postêpuj¹c zgodnie z podan¹ skrócon¹ instrukcj¹ mo¿emy byæ pewni ¿e podczas prania nie dojdzie do uszkodzenia
naszej poœcieli.
Je¿eli zale¿y nam na d³ugim czasie u¿ytkowania produktu i jego jakoœci nale¿y dodatkowo przestrzegaæ kilku
podstawowych zasad.
Ich stosowanie nie jest skomplikowane ani czasoch³onne i pozwoli d³ugo cieszyæ siê przyjemn¹ w dotyku i wytrzyma³¹
poœciel¹.
* Przed praniem nale¿y posegregowaæ produkty ze wzglêdu na kolorystykê tkanin. Jasnych tkanin nie mieszamy z ciemnymi.
* Nale¿y zwróciæ uwagê, jakie tkaniny oprócz poœcielowych wk³adamy do pralki. Tkaniny powinny byæ jednorodne. Nie nale¿y,
np. ³¹czyæ poœcieli bawe³nianej czy flanelowej z pieluszkami tetrowymi. Tetrê nale¿y praæ oddzielnie bo choæ wydaje siê delikatna
mo¿e uszkodziæ strukturê innych wyrobów tekstylnych.
* Przed praniem nale¿y siê upewniæ czy zamki albo guziki s¹ zapiête aby zapobiec przedostaniu siê do wnêtrza produktu innych
tekstyliów.
* Poœciel drukowan¹ b¹dŸ haftowan¹ powinno siê praæ na lewej stronie co pozwoli zachowaæ intensywnoœæ barw nadruku,
zapobiegnie uszkodzeniu siê haftu i nie spowoduje powstania przebarwieñ na nadruku.
* Do kolorowej i haftowanej poœcieli u¿ywamy zawsze proszków do tkanin kolorowych, nie zawieraj¹cych œrodków wybielaj¹cych
lub p³ynów pior¹cych. Zapewniaj¹ one lepsz¹ ochronê barwników.
* Zawsze nale¿y zwracaæ uwagê na maksymaln¹ temperaturê prania podan¹ na metce.
* Poœciel uszyta ze100 % bawe³ny jest zawsze trudniejsza w prasowaniu. Dodanie œrodków zmiêkczaj¹cych (ale wy³¹cznie tych
przeznaczonych dla dzieci do lat 3) znacznie u³atwia ten proces i sprawia,¿e tkanina ³atwiej poddaje siê prasowaniu. Staje siê
tak¿e miêciutka a to jest szczególnie wa¿ne dla delikatnej skóry dzieciaczka.
* Uwaga: po zakoñczeniu cyklu prania, nale¿y w krótkim czasie wyj¹æ poœciel z pralki. Pozostawianie wilgotnej poœcieli w pralce
na d³ugie godziny mo¿e powodowaæ trudnoœci z jej rozprasowaniem, mo¿e to te¿ prowadziæ do odbarwieñ, a nawet butwienia tkaniny.
* Susz¹c poœciel w pozycji roz³o¿onej, zagwarantujemy sobie mniej pracy przy prasowaniu.
BECIKI, PRZYBORNIKI, OCHRANIACZE, PODUSZKI, KO£DERKI, NAK£ADKI DO PRZEWIJANIA, PODUCHY DO KARMIENIA,
ŒPIWORKI:
tego typu produkty, oprócz zewnêtrznej poszewki/tkaniny bawe³nianej zawieraj¹ wype³nienie, w sk³ad którego w zale¿noœci od produktu
wchodz¹ w³óknina poliestrowa, kulki poliestrowe lub dodatkowo wk³adka z maty kokosowej.
ZASADY PRANIA I PRASOWANIA:
Produkty wype³nione (beciki, przyborniki, ochraniacze, poduszki, ko³derki, nak³adki do przewijania, œpiworki i wszystkie inne wype³nione
w³óknin¹ poliestrow¹):
W³óknina poliestrowa jest wytrzyma³a i mo¿na j¹ delikatnie wirowaæ (max 800 obrotów).
Temperatura prania 40°C, nie stosowaæ wybielaczy; nie suszyæ w suszarce bêbnowej; nie czyœciæ chemicznie;
Wyrobów tych nie nale¿y prasowaæ, gdy¿ ka¿de wype³nienie jest produktem z w³ókna sztucznego które pod wp³ywem wysokiej
temperatury ulegnie stopieniu.
Wk³adkê kokosow¹ przed praniem nale¿y wyci¹gn¹æ z becika
Produkty p³askie:
Temperatura prania 40°C; nie stosowaæ wybielaczy; poszewek nie nale¿y suszyæ w suszarce bêbnowej; nie czyœciæ chemicznie;
prasowanie w temperaturze podanej w instrukcji obs³ugi ¿elazka dla tkanin 100% bawe³na; kolorowych tkanin nie suszyæ na s³oñcu.
TIUL (moskitiery i baldachimy):
temperatura prania maksymalnie do 40°C, nie wirowaæ, nie wy¿ymaæ, nie wykrêcaæ; prasowaæ letnim ¿elazkiem (max 100°C) gdy tiul jest
prawie suchy, w czasie prasowania lekko naci¹gaæ, nadaj¹c w³aœciwy kszta³t.
DETERGENTY:
Informacji dotycz¹cych sugerowanych iloœci detergentów nale¿y szukaæ na ka¿dej etykiecie proszku do prania. Dziêki nowoczesnym
proszkom do prania osi¹gniemy dobre wyniki w niskich temperaturach. Temperatura ok. 40°C jest najodpowiedniejsza dla zachowania
¿ywotnoœci koloru i tkaniny.
Nowoczesne barwniki którymi farbowane s¹ nasze wyroby poœcielowe nie farbuj¹ w takim stopniu jak wyroby sprzed kilku lat. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e przy pierwszym praniu nadmiar barwnika schodzi z powierzchni materia³u. Nie zalecane jest wk³adanie do pralki
tkanin bia³ych i kolorowych.

