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IN TRO D U CERE

E firesc ca at unci când ai piese de îm br?c?m int e preferat e s? î?i
dore?t i s? le p?st rezi pent ru cât m ai m ult t im p ?i de aceea est e
im port ant s? le îngrije?t i corect . În plus, dac? nu vrei s? invest e?t i
în m od const ant în haine, lenjerii de pat sau perdele noi, at unci
alege din st art unele de calit at e, îngrije?t e-le corect ?i t e vei bucura
de ele cât m ai m ult .
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M ATERIA LE N ATU RA LE

Bum bac
Est e ob?inut din plant ? de bum bac, iar principalele avant aje ale
bum bacului sunt : est e relat iv ieft in, absoarbe um ezeala, las?
pielea s? respire ?i est e m oale. Dezavant ajul acest ui m at erial est e
c? est e greu de c?lcat ?i se usuc? m ai greu. Îl po?i c?lca la
t em perat ur? înalt ? ( 204 grade) .

In
Est e ob?inut din plant ? de în, iar c? ?i propriet ??i, inul est e foart e
r?coros ?i absoarbe bine um ezeala. În plus, poat e fi sp?lat ?i c?lcat
la t em perat uri m ai ridicat e f?r? s? se det erioreze. Tot u?i, se
?ifoneaz? u?or, nu poat e fi vopsit în culori put ernice ?i est e dest ul
de scum p. Calc?-l când m at erialul est e înc? um ed, folose?t e o
pânz? pent ru prot ec?ie sau calc?-l pe dos.

M ?t ase
M ?t asea est e ob?inut ? din coconul vierm elui de m ?t ase.
Principalele avant aje sunt : est e foart e m oale, pl?cut ? la at ingere;
est e u?or de vopsit în culori put ernice, iar nuan?? rezist ? bine în
t im p; est e u?oar? dar foart e rezist ent ?, nu se rupe u?or. Tot u?i,
est e o ?es?t ur? dest ul de scum p? ( ?i pe bun? drept at e la cât ?
m unc? im plic?) , greu de cur??at ( dry cleaning) , se p?t eaz? ?i se
îng?lbene?t e în t im p.
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M ?t asea nat ural? se spal? m anual, preferabil doar cu un det ergent
cu uleiuri nat urale. Dac? speli acest m at erial la m a?ina de sp?lat ,
ri?t i s? se decoloreze, chiar ?i la ciclul de sp?lare special pent ru
acest t ip de ?es?t ur?. Un m ic t ruc pent ru a int egra culoarea în
?es?t ur? în propor?ie de 80-90% est e de a ad?uga în apa în care
sp?la?i sare de m are sau sare norm al?. Evit ? s? st orci ap? din
m at erial prin r?sucire ?i nu o usca direct la soare.

IN FO RM ATII IM PO RTA N TE

Calc-o la t em perat ur? foart e joas? pent ru a nu o det eriora sau
folose?t e o pânz? de prot ec?ie; nu folosi aburul.

L?na
Ex ist ? pest e 40 de specii diferit e de oi, ducând la pest e 200 de
t ipuri de lân?. Cea m ai faim oas? est e lâna M erino, care est e foart e
fin?. În plus, diferit e specii înrudit e produc o fibr? asem ?n?t oare,
de ex em plu Ca?m ir sau lân? Alpaca. Ca ?i avant aje, lâna est e
c?lduroas?, rezist ? la ?ifonare, est e confort abil? ?i u?or de vopsit .
Tot u?i, m oliile sunt principalul pericol iar cur??area est e delicat ?,
put ând s? int re la ap? sau s? se sub?ieze de la sp?lare sau c?ldur?.
Lâna se spal? de regul? de m ân?, dar o po?i sp?la ?i la m a?in? de
sp?lat la program ul dest inat acest ui t ip de m at erial. Indiferent
cum decizi s? o speli, ideal ar fi s? folose?t i un det ergent lichid
special pent ru lân?. Ca ?i in cazul hainelor din m ?t ase, evit ? s?
st orci lân? prin r?sucire, pent ru c? ri?t i s? deform ezi m at erialul.
Când calci lân?, folose?t e o t em perat ur? joas? ?i aburul, sau
înt oarce m at erialul pe dos.

Piele Înt oars?
Înaint e de a sp?la cu t ot ul o pies? vest im ent ar? din piele înt oars?,
încearc? pe o por?iune m ic? ?i vezi cum se com port ?. Folose?t e, în
loc de det ergent , un s?pun nat ural sau un gel de du?. Pune
m at erialul în apa în care ai dizolvat s?pun ?i apoi freac? u?or.
Cl?t e?t e bine ?i apoi las-o la scurs ?i apoi la uscat . Nu st oarce prin
r?sucire ?i nu o usca direct la soare, pent ru c? se va det eriora.
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Dac? vrei s? cure?i înc?l??m int e din piele înt oars?, vei g??i în
com er? produse speciale de cur??are pent ru aceast a. Ex ist ?, la
m agazinele m ari de înc?l??m int e, spray-uri care con?in ?i pigm ent
de culoare, ast fel încât pielea poat e ar?t a c? nou? dup? fiecare
ast fel de t rat am ent . M ai po?i folosi ?i crem ele lichide speciale
pent ru piele înt oars?.

IN FO RM
ATII IM PO RTA N TE
Piele nat ural? norm al?

Pielea nat ural? se poat e cur??a cu o solu?ie crem oas? din com er?,
special? pent ru t oat e t ipurile de piele, m ai pu?in pielea înt oars?.
Aceast ? crem ? are rolul de a cur??a ?i de a îngriji pielea in acela?i
t im p, f?când-o s? arat e ca nou?. Dup? ce î?i face efect ul, put e?i s?
aplica?i o crem a solid? sau lichid? de pant ofi.

M at eriale sint et ice
V?scoza
Vâscoza est e la grani?a dint re fibrele nat urale ?i cele art ificiale ? are
la baza celuloz? regenerat ?, ob?inut ? din lem n care m ai apoi est e
t rat at ? chim ic pent ru a fi dizolvat ? ?i re-solidificat ? în fibre. Est e
m oale, durabil?, u?or de vopsit , ieft in? ?i are la baza un m at erial
100% nat ural. Tot u?i, se ?ifoneaz? u?or ( dac? nu est e t rat at ?
chim ic) , est e sensibil? la c?ldur? ?i la sp?lare ?i se poat e ?l?sa? în
t im p.

Nylon
Nylonul est e un m at erial m ?t ?sos ( a fost produs ca o alt ernat iv?
m ai ieft in? la m ?t asea nat ural?) , ob?inut la baz? din plast ic. Ini?ial
a fost invent at pent ru perii periut elor de din?i, ca m ai apoi s? fie
folosit la faim o?ii ciorapi din nailon. Est e un m at erial durabil, nu
se sifoneaz?, rezist ent la sp?lare ?i c?lcare, cu un aspect lucios ?i
poat e fi prelucrat în ?es?t uri t ransparent e sau opace. C? ?i
dezavant aje, se decoloreaz? u?or, pet ele sunt dificil de cur??at , î?i
poat e pierde form a relat iv u?or.

CURATATORIA THE LAUNDRY ROOM | WWW.LAUNDRYROOM.RO | ALUNISULUI 3, BL. 12C, PARTER, SECT. 4, BUCURESTI | PAG 5

Acet at
Fibr? ob?inut ? din celuloz?, care prezint ? o st r?lucire
asem ?n?t oare m ?t ?sii. Are o elast icit at e de pân? la 30% , care
îm piedic? t ex t ilele din acet at s? se ?ifoneze ex cesiv. Est e
rezist en?? la ap? ?i se usuc? foart e repede. Acet at ul se folose?t e
pent ru um brele ?i pelerine, dar ?i la m at eriale t ex t ile în com bina?ii
folosit e pent ru bluze, c?m ??i, rochii ?i c?pt u?eli.

IN FO RM ATII IM PO RTA N TE
Poliest er

Poliest erul est e acela?i m at erial ca ?i cel din care sunt f?cut e
st iclele de plast ic. Din punct de vedere al m at erialelor care sunt
ob?inut e pe baza fibrelor de poliest er, acest ea sunt foart e ut ilizat e
în ziua de ast ?zi, având aplica?ii din cele m ai variat e, de la haine
( de ex em plu, geci) pân? la hom e deco sau a?e de cusut . Est e foart e
durabil, rezist ent la ?ifonare ?i la pet e, nu int r? la ap? ?i ofer? o
bun? izolare t erm ic?. Poat e fi vopsit doar cu vopsele speciale.
Principala problem ? est e c? nu est e biodegradabil. De asem enea,
nu perm it e circula?ia aerului ceea ce ii reduce gradul de confort .
Calc?-l la t em perat ur? m oderat ?; t em perat urile m edii ?i înalt e îl
pot t opi.

Elast an
Denum it ?i Lycra, elast anul are capacit at ea fant ast ic? de a fi foart e
elast ic, fiind m ai rezist ent decât cauciucul nat ural. Iar în St at ele
Unit e, se num e?t e Spandex , care est e o anagram ? pent ru
?ex pands?. Est e u?or, nu se deform eaz? în t im p, est e m oale ?i
rezist ent . Tot u?i, nu absoarbe deloc um ezeala, dac? est e de
culoare alb? se poat e îng?lbeni în t im p ?i est e sensibil la c?ldur?
m are ( a?adar at en?ie la c?lcat ) . Evit a c?lcarea sau, dac? est e
absolut necesar, folose?t e t em perat ura cea m ai joas? a fierului de
c?lcat .
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Am est ecuri de m at eriale
Pol i est er ?i bum bac: Cre?t e rezist en?a bum bacului la ?ifonare,
a?adar ?es?t urile din acest am est ec sunt m ai u?or de c?lcat sau nu
necesit ? c?lcare deloc, p?st rând în acela?i t im p confort ul oferit de
bum bac.

IN FO RM
PO
RTA
N inului
TE de a se ?ifona. De
I n ?i ATII
m?
t ase: MIM
?t asea
reduce
t endin?a
asem enea, fiind m ai m oale, orice ?es?t ur? care con?ine ?i m ?t ase
se va ?a?eza? m ai frum os.
Bum bac ?i el ast an : Elast anul est e durabil ?i elast ic. Bum bacul
perm it e circula?ia aerului. Îm preun?, sunt o com bina?ie foart e
reu?it ? în special pent ru art icolele sport .
Bum bac, v âscoz? ?i pol i est er : Bum bacul perm it e circula?ia
aerului, poliest erul est e rezist ent , iar vâscoz? da ?st r?lucire?. O
com bina?ie înt re cele t rei rezult ? înt r-o ?es?t ur? durabil?, foart e
m oale ?i care nu se ?ifoneaz? aproape deloc.
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IN TRO D U CTIO N

CURATATORIA THE LAUNDRY ROOM | WWW.LAUNDRYROOM.RO | ALUNISULUI 3, BL. 12C, PARTER, SECT. 4, BUCURESTI | PAG 8

SIM BOLURILE DE PE ETICHETELE
HAINELOR
Ai observat , probabil, pân? acum , c? pe et ichet ele
hainelor t ale apar cât eva sim boluri care au scopul de a-?i
ar?t a cum s? le îngrije?t i corespunz?t or ?i care est e
t rat am ent ul t erm ic m ax im pe care îl pot suport ?, în
func?ie de t ipul de m at erial.

IN FO RM ATII IM PO RTA N TE

Descifreaz? sim bolurile de pe et ichet ele hainelor t ale cu
ajut orul t abelului de m ai jos:
Et ichet ?

Inst ruc?iune
Nu sp?la

Descriere

Art icolele m arcat e ast fel nu t rebuie
sp?lat e. Acest ea pot fi sensibile la
orice t ip de um ezire sau nu pot fi
sp?lat e înt r-o m a?in? de sp?lat
obi?nuit ?, din cauza dim ensiunii
lor.

Sp?lare m anual?

Spal? m anual la o t em perat ur? a apei
înt re 30° C ?i m ax im um 40° C, în
func?ie de respect ivul art icol. M ai
înt âi dizolv? det ergent în m ult ? ap?.
Las? art icolele s? plut easc? în solu?ie
?i agit ?-le cu at en?ie. Nu freca, nu
t rage sau r?suci. Apoi, cl?t e?t e bine
art icolele, scurge apa cu grij? ?i
net eze?t e-le. Trat eaz? art icolele
colorat e ?i sensibile rapid ?i nu le
l?sa um ede.

Sp?lare rufe fine
la 30°C

Ciclu de sp?lare, de ex em plu, pent ru
haine închise la culoare din bum bac,
poliest er, am est ec de fibre et c. Alege
un program de sp?lare
corespunz?t or.

Sp?lare rufe
colorat e la 40°C

Ciclu de sp?lare, de ex em plu, pent ru
haine închise la culoare din bum bac,
poliest er, am est ec de fibre et c.
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Et ichet ?

Inst ruc?iune

Descriere

Sp?lare rufe
colorat e la 60°C

Art icolele colorat e care nu t rebuie
sp?lat e la t em perat ur? de fierbere,
de ex em plu, din bum bac, m odal,
poliest er ?i m at eriale m ix t e.

cu
ArticoleN
dinTE
bumbac sau in, albe, care
IN FO RM ATII Sp?lare
IM PO
RTA
fierbere

Sp?lare u?oar? la
30°C

pot fi fierte. Umple tamburul
complet. Seteaz? un program de
sp?lare corespunz?tor (ciclu normal
de sp?lare). Pre-trateaz? petele
dificile.
Pentru articole, de exemplu, din
modal, vâscoz?, poliacril, poliester ?i
poliamid?. Redu cantitatea de rufe.
Alege un program de sp?lare
corespunz?tor. Evit? centrifugarea
sau seteaz-o pentru perioade scurte,
pentru a minimiza riscul de ?ifonare.

Sp?lare u?oar?
la 40°C

Rufe fine, de exemplu, din modal,
vâscoz?, fibre sintetice (poliacril,
poliester ?i poliamid?). Redu
cantitatea de rufe. Selecteaz? un
program de sp?lare corespunz?tor.
Pre-spal? numai materialele foarte
murdare. Evit? centrifugarea sau
seteaz-o pentru perioade scurte,
pentru a minimiza riscul de ?ifonare.

Sp?lare rufe
colorate la 60°C

Sp?lare " u?oar?" a t ex t ilelor
colorat e: redu volum ul rufelor.
Tam burul nu t rebuie s? fie m ai plin
de dou? t reim i. Set a?i program ul de
sp?lare corespunz?t or ( sp?lare
at ent ?) . Pre-spal? num ai dac?
t ex t ilele sunt foart e m urdare. Evit ?
cent rifugarea sau set eaz-o pent ru
perioade scurt e, pent ru a m inim iza
riscul de ?ifonare.

30° Spalare
foarte blanda

Spalare foart e blanda, la m ax im um
30° C. Redu subst ant ial cant it at ea de
rufe.
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Et ichet ?

Inst ruc?iune

Descriere

40° Spalare
foarte blanda

Spalare foarte blanda, la maximum
40° C. Redu substantial cantitatea de
rufe. Maxim 1/3 din capacitatea uvei
masinii de spalat sa fie umpluta cu
rufe.

IN FO RM ATII IM PO RTA N TE
Nu c?lca

Pot ap?rea schimb?ri ireversibile
dac? se folose?te fierul de c?lcat.

Calc? la
temperatura
maxim? de
110°C

Corespunde set?rii "Poliacril,
poliamid? (nailon), acetat": dac? este
necesar, articolele lucioase sau
sensibile la presiune vor fi c?lcate cu
o cârp? deasupra sau pe dos. Aten?ie
la folosirea fiarelor de c?lcat cu aburi
(de obicei, c?lca?i f?r? aburi). Nu
deforma?i.

Calc? la
temperatura
maxim? de
150°C

Corespunde set?rii
"lân?/m?tase/poliester/vâscoz?":
calc? sub o cârp? u?or umezit?. Se
poate folosi un fier de c?lcat cu
aburi. Evit? ap?sarea puternic?. Nu
deforma articolul.

C?lc? la
temperatura
maxim? de
200°C

Corespunde set?rii "Bumbac/in";
c?lca?i umed; trateaz?, ?i dac? este
necesar, umeze?te; articolele
lucioase sau sensibile la presiune
trebuie c?lcate cu o cârp? deasupra
sau pe dos. Se va folosi un fier de
c?lcat cu aburi.

Nu usca în
usc?tor

Articole care nu pot fi uscate în
usc?tor
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Et ichet ?

Inst ruc?iune

Descriere

Proces de
uscare u?oar?

Spalare foarte blanda, la maximum
40° C. Redu substantial cantitatea de
rufe. Maxim 1/3 din capacitatea uvei
masinii de spalat sa fie umpluta cu
rufe.

IN FO RM ATII IM PO RTA N TE
Proces de
uscare normal

Uscarea în usc?tor este posibil? în
condi?ii de înc?rcare normal?, f?r?
limit?ri.

Nu cur??a
chimic

- Nu este permis? cur??area uscat?
profesional?
- Nu folosi produse de îndep?rtare a
petelor care con?in solven?i.

Nu se poate
curata

Cur??are uscat?
profesionist? cu:
percloroetilen,
hidrocarburi
(benzine grele)

- Proces de cur??are normal, f?r?
restric?ii
- Produsele din comer? pentru
îndep?rtarea petelor pot fi folosite cu
câteva restric?ii. Se recomand?
efectuarea unui test prealabil pe o
parte ascuns? a articolului.

Cur??are uscat?
profesionist? cu:
hidrocarburi
(benzine grele)

- Proces de cur??are normal, f?r?
restric?ii
- Nu se vor folosi produsele din
comer? pentru îndep?rtarea petelor
pe baz? de solvent.
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Et ichet ?

Inst ruc?iune

Descriere

Se spala numai
profesionist

uscat? - Proces u?or de cur??are cu limitarea
IN FO RM ATII Cur??
IMarePO
RTA N TE
profesionist? cu: stringent? a umidit??ii ad?ugate
percloroetilen,
hidrocarburi
(benzine grele)

?i/sau a ac?iunii mecanice ?i/sau a
temperaturii
- Produsele din comer? pentru
îndep?rtarea petelor pot fi folosite cu
câteva restric?ii. Se recomand?
efectuarea unui test prealabil pe o
parte ascuns? a articolului.

Cur??are uscat?
profesionist? cu:
hidrocarburi
(benzine grele)

- Proces de cur??are u?or cu limitarea
stringent? a umidit??ii ad?ugate
?i/sau a ac?iunii mecanice ?i/sau a
temperaturii.
- Nu se vor folosi produsele din
comer? pentru îndep?rtarea petelor
pe baz? de solvent.

Se spala si
profesionist

Nu în?lbi

Triunghiul cu o cruce diagonal?
(Crucea Sfântului Andrei) indic?
faptul c? în?lbirea nu este permis?.
Folosi?i numai detergent f?r? clor.

Este permis
orice în?lbitor

Triunghiul gol este simbolul în?lbirii
cu clor ?i oxigen.

Este permis
numai inalbitor
pe baza de
oxigen.

CURATATORIA THE LAUNDRY ROOM | WWW.LAUNDRYROOM.RO | ALUNISULUI 3, BL. 12C, PARTER, SECT. 4, BUCURESTI | PAG 13

CU M SP? L? M H A IN ELE
CO RECT

Pent ru a m ?ri durat a de via?? a hainelor t ale, ar t rebui s? ai grij? ?i
cum le speli, nu doar cum le calci.
De ex em plu, ar t rebui s? fii at ent ?i s? m ?sori corect det ergent ul
folosit la o sp?lare. Dac? folose?t i prea m ult det ergent nu o s? ai
haine m ai curat e, ci vor r?m âne ni?t e reziduuri care, de fapt , vor
det eriora m ai repede ?es?t urile.
În plus, det ergen?ii din ziua de ast ?zi sunt m ai concent ra?i decât
în t recut , a?adar cit e?t e cu at en?ie pe am balaj ce cant it at e t rebuie
s? adaugi în func?ie de num ?rul de kilogram e de rufe sp?lat e.

Spal?-?i hainele pe dos
Ai observat cum , de m ult e ori, m at erialul hainelor t ale arat ? m ult
m ai bine pe dos decât pe fa??? Acest lucru est e valabil m ai ales în
cazul hainelor din denim sau al pant alonilor închi?i la culoare.
Înaint e s? bagi îm br?c?m int ea în cuv?, înt oarce-o pe dos. Ast fel
vei prot eja culoarea de ac?iunea det ergent ului, iar aplica?iile de pe
bluze sau rochii vor rezist a m ai bine în t im p.
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Dezavant ajul est e c? est e m ai scum p decât cel praf ?i avem
t endin?a s? folosim m ai m ult decât est e necesar la o sp?lare. Dac?
folosi?i ap? pest e 60 de grade, put e?i pune m ai pu?in det ergent
lichid decât in m od norm al.

Sort area hainelor
Cu cât sort ezi m ai bine hainele înaint e de a le b?ga la sp?lat , cu
at ât vei avea haine m ai curat e, m ai proaspet e ?i care vor rezist a
m ai bine în t im p.
Spre ex em plu, pune separat hainele ex t rem de m urdare sau cu
noroi pe ele de cele foart e pu?in m urdare. De asem enea, spal?
separat hainele care au un m at erial m ai abraziv, cum ar fi denim ul
de cele din m at eriale m ai delicat e. Prosoapele sunt ex t rem de
abrazive, a?adar spal?-le doar îm preun?, la m inim 60 de grade,
f?r? alt e piese de îm br?c?m int e.

Det ergen?i diferi?i pent ru diferit e t ipuri de m at eriale
Lenjeriile de pat din bum bac, prosoapele, lenjeria de corp din
bum bac pot fi sp?lat e f?r? problem e cu un det ergent obi?nuit ?i
t ot vor ar?t a dup? sp?lare c? ?i noi.
Pe de alt ? part e, m at erialele m ai delicat e, precum m ?t asea, lâna
sau dant ela est e recom andat s? le sp?la?i cu un det ergent special.
Acest e m at eriale se pot det eriora serios dac? folosi?i un det ergent
prea dur ? se pot decolora, rupe sau chiar m ic?ora.
Când speli haine din ?es?t uri m ai delicat e, folose?t e un det ergent
m ai blând sau unul care est e special creat pent ru acel t ip de
?es?t ur?.
Dac? et ichet a î?i recom and? ast a, poat e ar fi bine chiar s? speli de
m ân? obiect ul vest im ent ar respect iv sau s? set ezi m a?ina de
sp?lat la un ciclu de sp?lare m ai pu?in agresiv ( cu o t em perat ur?
m ai sc?zut ? ?i cu m ai pu?ine t ura?ii la cent rifugare) .
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Det ergent ul lichid ? pro ?i cont ra
?t ia?i c? det ergent ul lichid est e foart e eficient pent ru îndep?rt area
pet elor de gr?sim e sau de alim ent e? M ai m ult , acest a nu se
depune pe haine precum cel praf ?i se dizolv? m ai u?or, chiar dac?
sp?la?i cu ap? la o t em perat ura sc?zut ?. Est e recom andat ?i când
sp?la?i haine din denim , pent ru c? nu est e at ât de ?abraziv? ?i
prot ejeaz? m at erialul îm pot riva decolor?rii.

Sp?larea hainelor închise la culoare
At unci când speli haine închise la culoare sau negre, unele dint re
ele pot pierde din vopsea ?i se pot decolora. Pent ru a p?st ra
culoarea hainelor a?a cum era când le-ai cum p?rat , ar t rebui s? ?ii
cont de sfat urile de m ai jos:
- sort eaz? hainele cu at en?ie ?i încearc? s? pui hainele negre
înt r-un ciclu de sp?lare separat , f?r? s? le am est eci cu alt e culori ast fel nu vei um ple m a?in? în ex ces ?i va ex ist a m ai pu?in? frecare
înt re haine.
- cit e?t e et ichet ele hainelor ?i respect ? inst ruc?iunile de sp?lare
- folose?t e un det ergent de rufe lichid, est e m ai pot rivit decât unul
praf - acest a din urm ? are part icule abrazive care decoloreaz?
hainele ?i pot r?m âne urm e de det ergent pe haine
- folose?t e un det ergent lichid special pent ru haine negre sau
închise la culoare
- spal? cu ap? rece, ast fel vei p?st ra culoarea cât m ai m ult t im p ap? fierbint e decoloreaz? în t im p hainele
- nu le sp?la m ai des decât est e necesar
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Scoat e hainele repede din m a?in? dup? sp?lare
Pent ru a evit a dezvolt area bact eriilor, scoat e hainele din m a?ina
de sp?lat ?i înt inde-le im ediat ce s-a finalizat ciclul de sp?lare, în
m ax im um 30 de m inut e. Dac? a t recut m ai m ult de o or? de când
st au in m a?ina de sp?lat , va t rebui s? le speli din nou.
Nu înc?rca m a?in? de sp?lat
Nu înc?rca prea t are m a?ina de sp?lat , hainele au nevoie de loc s?
se m i?t e, iar det ergent ul s? poat ? penet ra ?i cur??a m ai bine
?es?t urile.

Aerise?t e m a?ina de sp?lat
M ucegaiul se dezvolt ? foart e repede în m ediile um ede ?i poat e
provoca adev?rat e nepl?ceri pent ru cei alergici sau ast m at ici.
Dup? fiecare folosire a m a?inii de sp?lat , las? hubloul deschis
pent ru a aerisi m a?ina de sp?lat ?i a se usca pere?ii int eriori. Ai
grij? ?i la garnit ura din cauciuc care re?ine ap? în ?an?uri ?i est e un
m ediu propice dezvolt ?rii m ucegaiului.
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FIERU L D E CA LCAT

Cum alegi fierul de c?lcat
1. Decide?i dac?
obi?nuit .

ave?i nevoie de un aparat cu aburi sau unul

Chiar dac? est e m ai scum p, un aparat cu aburi prezint ? o serie de
avant aje: est e m ai rapid si m ai eficient , put ând fi folosit pe cele
m ai delicat e ?es?t uri pent ru a înl?t ura cut ele f?r? a det eriora
m at erialul. ? i înc? nu v-am spus part ea m ai bun?: acest a poat e fi
folosit ?i ca fier de c?lcat obi?nuit , în t im p ce unul norm al nu
poat e, evident , s? subst it uie un aparat cu aburi.
2. Înaint e de a cum p? ra aparat ul de c?lcat , încerca?i-l!
Un fier de c?lcat pract ic ?i com od va fi m ai u?or de folosit pe
t erm en lung.
3. Când vine vorba de greut at e, cu cât est e m ai m are, cu at ât est e
m ai bine.
Alege?i un aparat de c?lcat m ai greu, pent ru a v? u?ura
considerabil m unca ?i efort ul depus pent ru a c?lca un num ?r m ai
m are de haine.
4. Alege?i un fier de c?lcat cu cât m ai m ult e g? uri pent ru abur.
Aburul joac? un rol im port ant în înl?t urarea cut elor de pe hainele
din bum bac ?i pânz?, prin urm are m ai m ult e g?uri înseam n? m ai
m ult abur ?i deci un rezult at m ai bun.
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5. Opt a?i pent ru m odele cu închidere aut om at ?.
Aceast ? func?ie asigur? oprirea fierului de c?lcat dac? est e l?sat
prea m ult t im p pornit pe t alp? sau dac? se r?st oarn?.
6. O put ere m ai m are ( aprox im at iv 1400 W) înseam n? c?ldur? m ai
m ult ? ?i deci un aparat m ai eficient .
7. Talpa aparat ului ar t rebui s? fie cât m ai m are, pent ru a scurt a
din t im pul necesar c?lc?rii rufelor.
8. În ceea ce prive?t e t alpa, ?ine?i cont de fapt ul c? suprafa?a
lucioas? alunec? m ai u?or pe m at erial, în t im p ce suprafe?ele de
culoare gri închis au m ai m ult ? aderen??, îns? am bele sunt la fel de
eficient e. Indiferent de alegere, c?ut a?i un aparat cu suprafa??
rezist ent ? la zgâriet uri, din o?el inox idabil; acest a asigur?
alunecarea u?oar?, chiar ?i pe lân? sau m ?t ase.
9. Capacit at ea rezervorului de apa ar t rebui s? fie luat ? în
considerare, m ai ales dac? int en?iona?i s? c?lca?i regulat un num ?r
m ai m are de haine.
10 . În fine, pent ru ut ilizat orii ocazionali, o op?iune pract ic? o
reprezint ? un aparat cu cablu ret ract abil, care va ocupa m ai pu?in
spa?iu de depozit are.
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Sfat uri pent ru at unci când c?lca?i:
At unci când î?i calci hainele înt r-o ordine aleat orie, t ot t im pul
t rebuie s? î?i ajust ezi t em perat ura fierului de c?lcat , ceea ce face ca
înt regul proces s? dureze m ai m ult . Chiar dac? ?i se pare plict isit or
s? st ai s? sort ezi hainele în func?ie de t em perat ura la care t rebuie
s? le calci, acest lucru t e va ajut a s? calci un t eanc de haine m ai
repede decât în m od obi?nuit .
Organizeaz?-?i hainele de la cele pe care t rebuie s? le calci la
t em perat uri m ai sc?zut e la cele pe care le po?i calc? la t em perat uri
m ai m ari. Ast fel, nu va m ai t rebui s? a?t ep?i s? se m ai r?ceasc?
fierul pent ru a c?lca o pies? nou? de îm br?c?m int e. Vei fi surprins
cât t im p vei econom isi.
Est e im port ant c? at unci când t erm ina?i de c?lcat , s? goli?i
rezervorul de ap? al fierului de c?lcat . Alt fel, apa din el va deveni
un m ediu propice dezvolt ?rii bact eriilor. În plus, ex cesul de ap?
poat e st rica p?r?ile int erne ale aparat ului.
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ÎN GRIJIREA H A IN ELO R, A LEN JERIEI D E
PAT, A PERD ELELO R ? I A D RA PERIILO R

Ingrijirea hainelor
1. C?m ??ile
Sp?larea
Pent ru a ob?ine o c?m a?? c?lcat ? perfect începe cu sp?larea
corect ? a acest eia.
Uit ?-t e pe et ichet a c?m ??ii ?i urm eaz? înt ocm ai recom and?rile
m en?ionat e acolo.
E im port ant s? fii at ent la t em perat ura apei, pent ru c? dac? est e
prea m are, at unci m at erialul din guler ?i m an?et e poat e int ra la
ap? ?i se vor form a ni?t e încre?it uri inest et ice care nu se pot c?lca.
Pent ru a-?i fi m ai u?or at unci când o calci, scut ur-o bine de cât eva
ori ?i pune-o la uscat pe un um era?.
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C?lcarea
Verific? cu at en?ie c?m a?a, s? nu ex ist e pet e pe m an?et e, guler
sau la subra?. Tem perat ura ridicat ? a fierului de c?lcat le va
im pregna perm anent .
Pent ru a c?lca o c?m a?a m ai u?or, calc-o cât est e înc? um ed? sau
pulverizeaz? ap? pe ea ?i las-o 10 m inut e pe um era?.
Dup? ce ai c?lcat -o, pune-o pe um era? ?i, chiar dac? m ai est e pu?in
um ed?, las-o s? ?se odihneasc?? ?i s? se usuce de t ot , nu o b?ga
im ediat in dulap. Nu uit a s? închei prim ul nast ure de sus pent ru ca
gulerul s? î?i p?st reze form a.

2. Pant alonii
Uit ?-t e pe et ichet a pant alonilor
recom and?rile m en?ionat e acolo.

?i

urm eaz?

înt ocm ai

Î?i recom and?m ca pant alonii de la cost um s? îi duci la cur???t orie,
dac? îi bagi în m a?ina de sp?lat s-ar put ea s? se det erioreze.
Est e im port ant s? fii at ent la t em perat ura apei, pent ru c? dac? est e
prea m are, at unci m at erialul poat e int ra la ap? ?i se vor form a
ni?t e încre?it uri inest et ice care nu se pot c?lca.
Dac? sunt din denim , înt oarce-i pe dos înaint e de a-i sp?la ?i
folose?t e un program cu o vit ez? de cent rifugare m ai m ic?.
Pant alonii ?i, în general, hainele de culoare neagr?, se calc? cu
ajut orul unei bat ist e sau orice alt m at erial, doarece ex ist ? riscul de
a c?p?t a luciu sau urm e albe.
At unci când vrei s? calci pant alonii la dung?, po?i folosi agrafe de
birou pent ru a fix a m at erialul. Ast fel, vei ob?ine o dung? perfect ?,
de sus pân? jos!
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3. Fust ele
Uit ?-t e pe et ichet a fust ei ?i urm eaz? înt ocm ai recom and?rile
m en?ionat e acolo privind sp?larea ?i c?lcarea.
Dac? est e de culoare închis?, spal-o doar cu alt e art icole
vest im ent are închise la culoare.
Dac? fust a est e din denim , înt oarce-o pe dos înaint e de a o sp?la,
folose?t e un det ergent lichid f?r? part icule abrazive ?i o vit ez? de
cent rifugare m ai m ic? ( 400-600 rot a?ii) .
Fust ele ?i rochiile plisat e se calc? aranjandu-se fiecare pliu pe m asa
de lucru. Când cut ele sunt bine cont urat e, se calc? ?i rest ul.
Dac? est e din m at erial sint et ic, at unci când o calci, folose?t e o
pânz? din bum bac pest e, pent ru a nu o det eriora.
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4. Hainele im prim at e sau cu aplica?ii
At ât t ricourilor im prim at e, cât ?i alt or t ex t ile inscrip?ionat e t rebuie
s? le acorzi at en?ie sporit ? în ceea ce prive?t e sp?larea.
Cel m ai im port ant aspect care t rebuie avut în vedere est e
t em perat ura apei de sp?lare. În general aceast ? t em perat ura nu
t rebuie s? dep??easc? 40º Celsius, îns? ex ist ? cazuri în care
t em perat ura apei de sp?lare nu t rebuie s? fie m ai m are de 30º
Celsius.
De asem enea, t rebuie ?inut cont de fapt ul c? nu t rebuie folosi?i la
sp?larea t ex t ilelor inscrip?ionat e det ergen?i sau alt e produse de
sp?lare ( în?lbit ori) , care con?in clor.
C?lcarea t ricourilor im prim at e ?i a celorlalt e t ex t ile inscrip?ionat e
se face pe int eriorul acest ora, sau punând un m at erial t ex t il de
prot ec?ie înt re im prim eu ?i fierul de c?lcat .
Nu se calc? cu fierul de c?lcat direct pe im prim eu.
Dac? ai de c?lcat o pies? de îm br?c?m int e care are un design m ai
deosebit , m ?rgelu?e/ paiet e/ bilu?e/ ciucurei sau o broderie iesit a în
relief, pune un prosop pe m as? de c?lcat ?i înt oarce m at erialul cu
fa?a în jos pent ru a prot eja ?i a nu det eriora sau aplat iza m odelul
decorat iv.
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5. Hainele din denim
Spal? hainele din denim de m inim dou? ori înaint e de orice
opera?iune de m odificare, pent ru c? acest t ip de m at erial are
t endin?a de a int ra la ap?.
At unci când ne sp?l?m hainele din denim , inevit abil acest ea se
decoloreaz? pu?in cât e pu?in. Dac? î?i place denim ul decolorat ,
at unci nu vei avea o problem ? cu ast a.
Dar dac? vrei s? le p?st rezi culoarea cât m ai m ult t im p, iat ? ceea ce
t rebuie s? faci:
- nu le sp?la prea des
- înt oarce-le pe dos înaint e de a le b?ga la sp?lat
- folose?t e un det ergent lichid, f?r? part icule abrazive
- set eaz? un ciclu de sp?lare m ai delicat , cu ap? rece sau c?ldu?? ?i
cu m ai pu?ine rot a?ii la cent rifugare ( 400-600)
- înt inde-le im ediat dup? ce s-a t erm inat program ul de sp?lare ?i ar
fi ideal s? le pui la uscat la aer
- închidele ferm oarele pent ru a nu se det eriora sau pent ru a nu
ag??a alt e haine.
Nu uit ? s? t e ui?i la et ichet ? ?i s? vezi care sunt inst ruc?iunile de
sp?lare ?i de c?lcare.
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6. Cost um ul ?i rochiile de ocazie
Î?i recom and?m s? duci cost um ele ?i rochiile de ocazie la
cur???t orie dac? au nevoie de cur??are ?i la o calcat orie
profesional? de haine dac? sunt ?ifonat e.
Dac? dore?t i t ot u?i s? le calci acas?, respect ? cu st rict e?e
indica?iile de pe et ichet a, alt fel ri?t i s? le det eriorezi irem ediabil.
Pent ru ex t ra siguran??, pune un m at erial din bum bac pest e ele
at unci când calci ?i nu ?ine fierul de c?lcat încins prea m ult pe o
singur? por?iune de m at erial.

7. Lenjeria int im ?
Ex pert ul în sut iene ?i aut oarea a The Bra Book, Jene Luciani,
spune c? ar t rebui s? î?i speli sut ienul dup? fiecare purt are. Pe
lâng? fapt ul c? se acum uleaz? t ranspira?ie ?i bact erii, acest ea pot
d?una elast icit ??ii sut ienului.
A?adar, ideal ar fi s? îl speli, înt r-un s?cule? de prot ec?ie, cu ap?
rece sau la o t em perat ur? joas?, cu un det ergent lichid f?r?
part icule abrazive, la un ciclu pent ru haine delicat e - dac? nu vrei
s? îl speli de m ân?.
Slipul sau box erii se spal? conform indica?iilor de pe et ichet ?. Ai
grij? s? nu bagi la sp?lat lenjerie colorat ? al?t uri de alt e piese de
îm br?c?m int e albe. S-ar put ea s? nu le m ai sco?i albe din m a?in?.
Est e im port ant de ?t iut c? lenjeria int im ?, în m od special, est e
purt ?t oare de m ul?i m icrobi, din cauza diferit elor t ipuri de bact erii
pe care le poat e t ransport a. Gânde?t e-t e doar c? în fiecare chilot se
pot g??i diferi?i germ eni, inclusiv virusul hepat it ei A, rot avirusul,
salm onella ?i E. coli. De aceea, est e im port ant s? î?i speli lenjeria
int im ? separat de rest ul hainelor, la cel pu?in 60 de grade Celsius,
nu t e baza pe put erea det ergent ului de a dezinfect a eficient .
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At unci când speli lenjeria int im ?, evit ? s? folose?t i balsam ul de
rufe, pent ru c? acest a det erioreaz? elast anul din m at erial, iar
piesele elast ice cu rol de sus?inere î?i vor pierde propriet ??ile.

Îngrijirea lenjeriei de pat
Est e im port ant s? sp?la?i o lenjerie nou? de pat înaint e de prim a
ut ilizare.
Produc?t orii de a?t ernut uri de pat aplic? adesea pe acest ea diverse
solu?ii ?i chim icale at unci când finiseaz? produsul. Acest e solu?ii
au m enirea de a oferii un aspect m ai at ract iv lenjeriilor de pat
at unci când sunt în am balaj.
?t iai c? t oat e lenjeriile de pat au un procent de int rare la ap?, în
general înt re 5 ? 9% ?
At unci când achizi?ionezi un set de lenjerie de pat t rebuie s? iei în
considerare ?i acest procent de m ic?orare la sp?lare.
At unci când alege?i o lenjerie de pat , opt a?i pent ru una dint r-un
m at erial nat ural, preferabil bum bac, pent ru c? est e hipoalergenic,
poat e fi sp?lat ?i c?lcat la o t em perat ur? înalt ? ?i las? pielea s?
respire.
Est e recom andat s? sp?la?i lenjeria de pat , pat urile, cuvert urile la
60 de grade Celsius, pent ru a elim ina bact eriile ?i alergenii. M ai
m ult , nu uit ? c? fe?ele de pern? t rebuie s? le schim bi o dat ? sau
chiar de dou? ori pe s?pt ?m ân?, iar lenjeria de pat o dat ? pe
s?pt ?m ân? sau la cel m ult dou? s?pt ?m âni.
Dac? vre?i s? v? fie m ai u?or s? c?lca?i lenjeriile de pat , at unci
când le sp?la?i, pune?i la sp?lat separat fiecare pies? m are din set .
Ast fel, nu se vor r?suci ?i încurc? unele cu alt ele. În plus, nu est e
recom andat s? sp?la?i îm preun? lenjeria de pat cu lenjeria int im ?
sau cu prosoapele, pent ru c? se pot r?spândi ?i m ai m ult e bact erii.

CURATATORIA THE LAUNDRY ROOM | WWW.LAUNDRYROOM.RO | ALUNISULUI 3, BL. 12C, PARTER, SECT. 4, BUCURESTI | PAG 27

Pernele ?i pilot ele t rebuie s? le sp?la?i cel pu?in o dat ? pe an, de
preferat la o cur???t orie ecologic?. Zilnic, ar t rebui s? le scut ura?i
?i s? le pune?i la aerisit , pent ru c? se m urd?resc m ai repede decât
lenjeria de pat .

Îngrijirea
draperiilor

perdelelor

?i

a

Dac? perdelele sau draperiile sunt din m at erial sint et ic, ar fi bine
s? le speli la o t em perat ur? m ai joas?, 30 sau 40 de grade. Dac?
sunt dint r-un m at erial delicat , folose?t e un det ergent de rufe
lichid, f?r? part icule abrazive. Indiferent ce t ip de det ergent alegi,
nu folosi m ai m ult decât est e necesar pent ru cant it at ea din m a?ina
de sp?lat pent ru c? vor r?m âne reziduuri de det ergent pe m at erial.
Verific?, înaint e de sp?lare ?i c?lcare care sunt inst ruc?iunile de
îngrijire de pe et ichet ?, pent ru a nu st rica m at erialul. Ia în
considerare c? unele m at eriale int r? la ap? ?i spal?-le înaint e de a
face m odific?ri în lungim e/ l??im e.
Când ai de c?lcat perdele, draperii, fe?e de m as? sau lenjerii de
pat , pune lâng? m asa de c?lcat dou? scaune pent ru a înt inde
m at erialul pe ele pe m ?sur? ce îl calci. Îm p?t ure?t e-l cu grij?
pent ru a nu at ârna pe jos.

Sper?m c? î?i va fi de folos acest m ic ghid de îngrijire a hainelor ?i
a alt or t ex t ile din cas?.
Cu drag,
Echipa The Laundry Room
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