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IN TRO DUCERE

E f iresc ca atunci când ai piese de îmbr?c?minte preferate s? î?i 

dore?t i s? le p?strezi pentru cât  mai mult  t imp ?i de aceea este 

important  s? le îngri je?t i corect . În plus, dac? nu vrei s? investe?t i 

în mod constant  în haine, lenjeri i  de pat  sau perdele noi,  atunci 

alege din start  unele de calitate,  îngri je?te-le corect  ?i te vei bucura 

de ele cât  mai mult .
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Bumbac

Este ob?inut  din plant? de bumbac, iar principalele avantaje ale 

bumbacului sunt : este relat iv ief t in,  absoarbe umezeala, las? 

pielea s? respire ?i este moale. Dezavantajul acestui material este 

c? este greu de c?lcat  ?i se usuc? mai greu. Îl po?i c?lca la 

temperatur? înalt? (204 grade).

In

Este ob?inut  din plant? de în,  iar c? ?i propriet??i,  inul este foarte 

r?coros ?i absoarbe bine umezeala. În plus, poate f i  sp?lat  ?i c?lcat  

la temperaturi mai ridicate f?r? s? se deterioreze. Totu?i,  se 

?ifoneaz? u?or,  nu poate f i  vopsit  în culori puternice ?i este destul 

de scump. Calc?-l când materialul este înc? umed, folose?te o 

pânz? pentru protec?ie sau calc?-l pe dos.

M?tase

M?tasea este ob?inut? din coconul viermelui de m?tase. 

Principalele avantaje sunt : este foarte moale, pl?cut? la at ingere; 

este u?or de vopsit  în culori puternice, iar nuan?? rezist? bine în 

t imp; este u?oar? dar foarte rezistent?, nu se rupe u?or. Totu?i,  

este o ?es?tur? destul de scump? (?i pe bun? dreptate la cât? 

munc? implic?),  greu de cur??at  (dry cleaning),  se p?teaz? ?i se 

îng?lbene?te în t imp. 
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M?tasea natural? se spal? manual,  preferabil doar cu un detergent  

cu uleiuri naturale. Dac? speli acest  material la ma?ina de sp?lat ,  

ri?t i s? se decoloreze, chiar ?i la ciclul de sp?lare special pentru 

acest  t ip de ?es?tur?. Un m ic t ruc pentru a integra culoarea în 

?es?tur? în propor?ie de 80-90% este de a ad?uga în apa în care 

sp?la?i sare de mare sau sare normal?. Evit? s? storci ap? din 

material prin r?sucire ?i nu o usca direct  la soare. 

Calc-o la temperatur? foarte joas? pentru a nu o deteriora sau 

folose?te o pânz? de protec?ie;  nu folosi aburul.

L?na

Exist? peste 40 de specii diferite de oi,  ducând la peste 200 de 

t ipuri de lân?. Cea mai faimoas? este lâna Merino, care este foarte 

f in?. În plus, diferite specii înrudite produc o f ibr? asem?n?toare, 

de exemplu Ca?mir sau lân? Alpaca. Ca ?i avantaje,  lâna este 

c?lduroas?, rezist? la ?ifonare, este confortabil? ?i u?or de vopsit . 

Totu?i,  moli i le sunt  principalul pericol iar cur??area este delicat?,  

putând s? int re la ap? sau s? se sub?ieze de la sp?lare sau c?ldur?. 

Lâna se spal? de regul? de mân?, dar o po?i sp?la ?i la ma?in? de 

sp?lat  la programul dest inat  acestui t ip de material. Indiferent  

cum decizi s? o speli,  ideal ar f i  s? folose?t i un detergent  lichid 

special pentru lân?. Ca ?i in cazul hainelor din m?tase, evit? s? 

storci lân? prin r?sucire,  pentru c? ri?t i s? deformezi materialul. 

Când calci lân?, folose?te o temperatur? joas? ?i aburul,  sau 

întoarce materialul pe dos.

Piele Întoars?

Înainte de a sp?la cu totul o pies? vest imentar? din piele întoars?, 

încearc? pe o por?iune m ic? ?i vezi cum se comport?. Folose?te, în 

loc de detergent ,  un s?pun natural sau un gel de du?. Pune 

materialul în apa în care ai dizolvat  s?pun ?i apoi f reac? u?or. 

Cl?te?te bine ?i apoi las-o la scurs ?i apoi la uscat . Nu stoarce prin 

r?sucire ?i nu o usca direct  la soare, pentru c? se va deteriora. 
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Dac? vrei s? cure?i înc?l??minte din piele întoars?, vei g??i în 

comer? produse speciale de cur??are pentru aceasta. Exist?,  la 

magazinele mari de înc?l??minte, spray-uri care con?in ?i pigment 

de culoare, ast fel încât  pielea poate ar?ta c? nou? dup? f iecare 

ast fel de t ratament. Mai po?i folosi ?i cremele lichide speciale 

pentru piele întoars?.

Piele natural? normal?

Pielea natural? se poate cur??a cu o solu?ie cremoas? din comer?, 

special? pentru toate t ipuri le de piele,  mai pu?in pielea întoars?. 

Aceast? crem? are rolul de a cur??a ?i de a îngri ji  pielea in acela?i 

t imp, f?când-o s? arate ca nou?. Dup? ce î?i face efectul,  pute?i s? 

aplica?i o crema solid? sau lichid? de pantof i. 

Materiale sintet ice

V?scoza

Vâscoza este la grani?a dint re f ibrele naturale ?i cele art i f iciale ? are 

la baza celuloz? regenerat?, ob?inut? din lemn  care mai apoi este 

t ratat? chim ic pentru a f i  dizolvat? ?i re-solidif icat? în f ibre. Este 

moale, durabil?,  u?or de vopsit ,  ief t in? ?i are la baza un material 

100% natural. Totu?i,  se ?ifoneaz? u?or (dac? nu este t ratat? 

chim ic) ,  este sensibil? la c?ldur? ?i la sp?lare ?i se poate ?l?sa? în 

t imp.

Nylon

Nylonul este un material m?t?sos (a fost  produs ca o alternat iv? 

mai ief t in? la m?tasea natural?) ,  ob?inut  la baz? din plast ic. Ini?ial 

a fost  inventat  pentru peri i  periutelor de din?i,  ca mai apoi s? f ie 

folosit  la faimo?ii ciorapi din nailon. Este un material durabil,  nu 

se sifoneaz?, rezistent  la sp?lare ?i c?lcare, cu un aspect  lucios ?i 

poate f i  prelucrat  în ?es?turi t ransparente sau opace. C? ?i 

dezavantaje,  se decoloreaz? u?or,  petele sunt  dif ici l de cur??at ,  î?i 

poate pierde forma relat iv u?or.
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Acetat

Fibr? ob?inut? din celuloz?, care prezint? o st r?lucire 

asem?n?toare m?t?sii. Are o elast icitate de pân? la 30%, care 

împiedic? text i lele din acetat  s? se ?ifoneze excesiv. Este 

rezisten?? la ap? ?i se usuc? foarte repede. Acetatul se folose?te 

pentru umbrele ?i pelerine, dar ?i la materiale text i le în combina?ii 

folosite pentru bluze, c?m??i,  rochii ?i c?ptu?eli.

Poliester

Poliesterul este acela?i material ca ?i cel din care sunt  f?cute 

st iclele de plast ic. Din punct  de vedere al materialelor care sunt  

ob?inute pe baza f ibrelor de poliester,  acestea sunt  foarte ut i lizate 

în ziua de ast?zi,  având aplica?ii din cele mai variate,  de la haine 

(de exemplu, geci)  pân? la home deco sau a?e de cusut . Este foarte 

durabil,  rezistent  la ?ifonare ?i la pete, nu int r? la ap? ?i ofer? o 

bun? izolare term ic?. Poate f i  vopsit  doar cu vopsele speciale. 

Principala problem? este c? nu este biodegradabil. De asemenea, 

nu perm ite circula?ia aerului ceea ce i i  reduce gradul de confort . 

Calc?-l la temperatur? moderat?; temperaturi le medii ?i înalte îl 

pot  topi.

Elastan

Denumit  ?i Lycra, elastanul are capacitatea fantast ic? de a f i  foarte 

elast ic,  f i ind mai rezistent  decât  cauciucul natural. Iar în Statele 

Unite,  se nume?te Spandex, care este  o anagram? pentru 

?expands?. Este u?or,  nu se deformeaz? în t imp, este moale ?i 

rezistent . Totu?i,  nu absoarbe deloc umezeala, dac? este de 

culoare alb? se poate îng?lbeni în t imp ?i este sensibil la c?ldur? 

mare (a?adar aten?ie la c?lcat) . Evita c?lcarea sau, dac? este 

absolut  necesar,  folose?te temperatura cea mai joas? a f ierului de 

c?lcat .
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Amestecuri de materiale 

Pol iest er  ?i  bum bac: Cre?te rezisten?a bumbacului la ?ifonare, 

a?adar ?es?turi le din acest  amestec sunt  mai u?or de c?lcat  sau nu 

necesit? c?lcare deloc, p?strând în acela?i t imp confortul oferit  de 

bumbac.

In  ?i  m ?t ase: M?tasea reduce tendin?a inului de a se ?ifona. De 

asemenea, f i ind mai moale, orice ?es?tur? care con?ine ?i m?tase 

se va ?a?eza? mai frumos.

Bum bac ?i  elast an : Elastanul este durabil ?i elast ic. Bumbacul 

perm ite circula?ia aerului. Împreun?, sunt  o combina?ie foarte 

reu?it? în special pentru art icolele sport .

Bum bac, vâscoz?   ?i  pol i est er : Bumbacul perm ite circula?ia 

aerului,  poliesterul este rezistent ,  iar vâscoz? da ?str?lucire?. O 

combina?ie înt re cele t rei rezult? înt r-o ?es?tur? durabil?,  foarte 

moale ?i care nu se ?ifoneaz? aproape deloc.
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SIMBOLURILE DE PE ETICHETELE 

HAINELOR

Ai observat ,  probabil,  pân? acum, c? pe et ichetele 

hainelor tale apar câteva simboluri care au scopul de a-?i 

ar?ta cum s? le îngri je?t i corespunz?tor ?i care este 

t ratamentul term ic maxim pe care îl pot  suport?,  în 

func?ie de t ipul de material.

Descifreaz? simboluri le de pe et ichetele hainelor tale cu 

ajutorul tabelului de mai jos:

Et ichet? Instruc?iune Descriere

Nu sp?la Art icolele marcate ast fel nu t rebuie 
sp?late. Acestea pot  f i  sensibile la 
orice t ip de umezire sau nu pot  f i  
sp?late înt r-o ma?in? de sp?lat  
obi?nuit?,  din cauza dimensiunii 
lor.

 Sp?lare manual? Spal? manual la o temperatur? a apei 
înt re 30° C ?i maximum 40° C, în 
func?ie de respect ivul art icol. Mai 
întâi dizolv? detergent  în mult? ap?. 
Las? art icolele s? pluteasc? în solu?ie 
?i agit?-le cu aten?ie. Nu freca, nu 
t rage sau r?suci. Apoi,  cl?te?te bine 
art icolele,  scurge apa cu gri j? ?i 
neteze?te-le. Trateaz? art icolele 
colorate ?i sensibile rapid ?i nu le 
l?sa umede.

Sp?lare rufe f ine 
la 30°C

Ciclu de sp?lare, de exemplu, pentru 
haine închise la culoare din bumbac, 
poliester,  amestec de f ibre etc. Alege 
un program de sp?lare 
corespunz?tor.

Sp?lare rufe 
colorate la 40°C

Ciclu de sp?lare, de exemplu, pentru 
haine închise la culoare din bumbac, 
poliester,  amestec de f ibre etc.
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Et ichet? Instruc?iune Descriere

 Sp?lare rufe 
colorate la 60°C

Art icolele colorate care nu t rebuie 
sp?late la temperatur? de f ierbere, 
de exemplu, din bumbac, modal,  
poliester ?i materiale m ixte.

Sp?lare cu 
fierbere 

Articole din bumbac sau in, albe, care 
pot fi fierte. Umple tamburul 
complet. Seteaz? un program de 
sp?lare corespunz?tor (ciclu normal 
de sp?lare). Pre-trateaz? petele 
dificile. 

 

Sp?lare u?oar? la 
30°C 

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   text i lelor 
colorate: redu volumul rufelor. 
Tamburul nu t rebuie s? f ie mai plin 
de dou? t reim i.   Seta?i programul de 
sp?lare corespunz?tor (sp?lare 
atent?). Pre-spal? numai   dac? 
text i lele sunt  foarte murdare. Evit? 
centrifugarea sau seteaz-o pentru 
perioade scurte,  pentru a m inim iza 
riscul   de ?ifonare.    

30° Spalare 
foarte blanda 

 Spalare foarte blanda,   la maximum 
30° C. Redu substant ial cant itatea de 
rufe. 
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Et ichet? Instruc?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. 

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? Instruc?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. 

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? Instruc?iune Descriere

Se spala numai 
profesionist 

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

- Proces u?or de cur??are cu limitarea 
stringent? a umidit??ii ad?ugate 
?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. 



CUM  SP? L? M  H A IN ELE 

CO RECT

CURATATORIA THE LAUNDRY ROOM  |  WWW.LAUNDRYROOM.RO | ALUNISULUI 3, BL. 12C, PARTER, SECT. 4, BUCURESTI  | PAG 14

Pentru a m?ri durata de via?? a hainelor tale,  ar t rebui s? ai gri j? ?i 

cum le speli,  nu doar cum le calci.

De exemplu, ar t rebui s? f i i  atent  ?i s? m?sori corect  detergentul 

folosit  la o sp?lare. Dac? folose?t i prea mult  detergent  nu o s? ai 

haine mai curate,  ci vor r?mâne ni?te reziduuri care, de fapt ,  vor 

deteriora mai repede ?es?turi le.

În plus, detergen?ii din ziua de ast?zi sunt  mai concentra?i decât  

în t recut ,  a?adar cite?te cu aten?ie pe ambalaj ce cant itate t rebuie 

s? adaugi în func?ie de num?rul de ki lograme de rufe sp?late.

Spal?-?i hainele pe dos

Ai observat  cum, de multe ori,  materialul hainelor tale arat? mult  

mai bine pe dos decât  pe fa??? Acest  lucru este valabil mai ales în 

cazul hainelor din denim sau al pantalonilor închi?i la culoare. 

Înainte s? bagi îmbr?c?mintea în cuv?, întoarce-o pe dos. Ast fel 

vei proteja culoarea de ac?iunea detergentului,  iar aplica?ii le de pe 

bluze sau rochii vor rezista mai bine în t imp.
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Dezavantajul este c? este mai scump decât  cel praf ?i avem 

tendin?a s? folosim mai mult  decât  este necesar la o sp?lare. Dac? 

folosi?i ap? peste 60 de grade, pute?i pune mai pu?in detergent  

lichid decât  in mod normal.

Sortarea hainelor

Cu cât  sortezi mai bine hainele înainte de a le b?ga la sp?lat ,  cu 

atât  vei avea haine mai curate,  mai proaspete ?i care vor rezista 

mai bine în t imp.

Spre exemplu, pune separat  hainele extrem de murdare sau cu 

noroi pe ele de cele foarte pu?in murdare. De asemenea, spal? 

separat  hainele care au un material mai abraziv,  cum ar f i  denimul 

de cele din materiale mai delicate. Prosoapele sunt  extrem de 

abrazive, a?adar spal?-le doar împreun?, la m inim 60 de grade, 

f?r? alte piese de îmbr?c?minte.

Detergen?i diferi?i pentru diferite t ipuri de materiale

Lenjeri i le de pat  din bumbac, prosoapele,  lenjeria de corp din 

bumbac pot  f i  sp?late f?r? probleme cu un detergent  obi?nuit  ?i 

tot  vor ar?ta dup? sp?lare c? ?i noi.

Pe de alt? parte,  materialele mai delicate,  precum m?tasea, lâna 

sau dantela este recomandat  s? le sp?la?i cu un detergent  special. 

Aceste materiale se pot  deteriora serios dac? folosi?i un detergent  

prea dur ? se pot  decolora, rupe sau chiar m ic?ora.

Când speli haine din ?es?turi mai delicate,  folose?te un detergent  

mai blând sau unul care este special creat  pentru acel t ip de 

?es?tur?.

Dac? et icheta î?i recomand? asta,  poate ar f i  bine chiar s? speli de 

mân? obiectul vest imentar respect iv sau s? setezi ma?ina de 

sp?lat  la un ciclu de sp?lare mai pu?in agresiv (cu o temperatur? 

mai sc?zut? ?i cu mai pu?ine tura?ii la centrifugare).
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Detergentul lichid ? pro ?i contra

?t ia?i c? detergentul lichid este foarte ef icient  pentru îndep?rtarea 

petelor de gr?sime sau de alimente? Mai mult ,  acesta nu se 

depune pe haine precum cel praf ?i se dizolv? mai u?or,  chiar dac? 

sp?la?i cu ap? la o temperatura sc?zut?. Este recomandat  ?i când 

sp?la?i haine din denim, pentru c? nu este atât  de ?abraziv? ?i 

protejeaz? materialul împotriva decolor?ri i .

Sp?larea hainelor închise la culoare

Atunci când speli haine închise la culoare sau negre, unele dint re 

ele pot  pierde din vopsea ?i se pot  decolora. Pentru a p?stra 

culoarea hainelor a?a cum era când le-ai cump?rat ,  ar t rebui s? ?ii 

cont  de sfaturi le de mai jos:

- sorteaz? hainele cu aten?ie ?i încearc? s? pui hainele negre 

înt r-un ciclu de sp?lare separat ,  f?r? s? le amesteci cu alte culori - 

ast fel nu vei umple ma?in? în exces ?i va exista mai pu?in? frecare 

înt re haine.

- cite?te et ichetele hainelor ?i respect? inst ruc?iunile de sp?lare

- folose?te un detergent  de rufe lichid,  este mai potrivit  decât  unul 

praf - acesta din urm? are part icule abrazive care decoloreaz? 

hainele ?i pot  r?mâne urme de detergent  pe haine

- folose?te un detergent  lichid special pentru haine negre sau 

închise la culoare

- spal? cu ap? rece, ast fel vei p?stra culoarea cât  mai mult  t imp - 

ap? f ierbinte decoloreaz? în t imp hainele

- nu le sp?la mai des decât  este necesar
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Scoate hainele repede din ma?in? dup? sp?lare

Pentru a evita dezvoltarea bacteri i lor,  scoate hainele din ma?ina 

de sp?lat  ?i înt inde-le imediat  ce s-a f inalizat  ciclul de sp?lare, în 

maximum 30 de m inute. Dac? a t recut  mai mult  de o or? de când 

stau in ma?ina de sp?lat ,  va t rebui s? le speli din nou. 

Nu înc?rca ma?in? de sp?lat

Nu înc?rca prea tare ma?ina de sp?lat ,  hainele au nevoie de loc s? 

se m i?te,  iar detergentul s? poat? penetra ?i cur??a mai bine 

?es?turi le. 

Aerise?te ma?ina de sp?lat

Mucegaiul se dezvolt? foarte repede în medii le umede ?i poate 

provoca adev?rate nepl?ceri pentru cei alergici sau astmat ici. 

Dup? f iecare folosire a ma?inii de sp?lat ,  las? hubloul deschis 

pentru a aerisi ma?ina de sp?lat  ?i a se usca pere?ii interiori. Ai 

gri j? ?i la garnitura din cauciuc care re?ine ap? în ?an?uri ?i este un 

mediu propice dezvolt?ri i  mucegaiului. 



FIERUL DE CA LCAT
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Cum alegi f ierul de c?lcat

1. Decide?i dac?   ave?i nevoie de un aparat  cu aburi sau unul 

obi?nuit . 

Chiar dac? este mai scump, un aparat  cu aburi prezint? o serie de 

avantaje: este mai rapid si mai ef icient ,  putând f i  folosit  pe cele 

mai delicate ?es?turi pentru a înl?tura cutele f?r? a deteriora 

materialul. ? i înc? nu v-am spus partea mai bun?: acesta poate f i  

folosit  ?i ca f ier de c?lcat  obi?nuit ,  în t imp ce unul normal nu 

poate, evident ,  s? subst ituie un aparat  cu aburi.

2.  Înainte de a cump?  ra aparatul de c?lcat ,  încerca?i-l!  

Un f ier de c?lcat  pract ic ?i comod va f i  mai u?or de folosit  pe 

termen lung.

3.  Când vine vorba de greutate,  cu cât  este mai mare, cu atât  este 

mai bine. 

Alege?i un aparat  de c?lcat  mai greu, pentru a v? u?ura 

considerabil munca ?i efortul depus pentru a c?lca un num?r mai 

mare de haine.

4.  Alege?i un f ier de c?lcat  cu cât  mai multe g?  uri pentru abur. 

Aburul joac? un rol important  în înl?turarea cutelor de pe hainele 

din bumbac ?i pânz?, prin urmare mai multe g?uri înseamn? mai 

mult  abur ?i deci un rezultat  mai bun.
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5.  Opta?i pentru modele cu închidere automat?. 

Aceast? func?ie asigur? oprirea f ierului de c?lcat  dac? este l?sat  

prea mult  t imp pornit  pe talp? sau dac? se r?stoarn?.

6.  O putere mai mare (aproximat iv 1400 W) înseamn? c?ldur? mai 

mult? ?i deci un aparat  mai ef icient .

7. Talpa aparatului ar t rebui s? f ie cât  mai mare, pentru a scurta 

din t impul necesar c?lc?ri i  rufelor.

8.  În ceea ce prive?te talpa, ?ine?i cont  de faptul c? suprafa?a 

lucioas? alunec? mai u?or pe material,  în t imp ce suprafe?ele de 

culoare gri închis au mai mult? aderen??, îns? ambele sunt  la fel de 

ef iciente. Indiferent  de alegere, c?uta?i un aparat  cu suprafa?? 

rezistent? la zgârieturi,  din o?el inoxidabil;  acesta asigur? 

alunecarea u?oar?, chiar ?i pe lân? sau m?tase.

9. Capacitatea rezervorului de apa ar t rebui s? f ie luat? în 

considerare, mai ales dac? inten?iona?i s? c?lca?i regulat  un num?r 

mai mare de haine.

10.  În f ine, pentru ut i lizatori i  ocazionali,  o op?iune pract ic? o 

reprezint? un aparat  cu cablu ret ractabil,  care va ocupa mai pu?in 

spa?iu de depozitare.
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Sfaturi pentru atunci când c?lca?i:

Atunci când î?i calci hainele înt r-o ordine aleatorie,  tot  t impul 

t rebuie s? î?i ajustezi temperatura f ierului de c?lcat ,  ceea ce face ca 

înt regul proces s? dureze mai mult . Chiar dac? ?i se pare plict isitor 

s? stai s? sortezi hainele în func?ie de temperatura la care t rebuie 

s? le calci,  acest  lucru te va ajuta s? calci un teanc de haine mai 

repede decât  în mod obi?nuit .

Organizeaz?-?i hainele de la cele pe care t rebuie s? le calci la 

temperaturi mai sc?zute la cele pe care le po?i calc? la temperaturi 

mai mari. Ast fel,  nu va mai t rebui s? a?tep?i s? se mai r?ceasc? 

f ierul pentru a c?lca o pies? nou? de îmbr?c?minte. Vei f i  surprins 

cât  t imp vei economisi.

 Este important  c? atunci când term ina?i de c?lcat ,  s? goli?i 

rezervorul de ap? al f ierului de c?lcat . Alt fel,  apa din el va deveni 

un mediu propice dezvolt?ri i  bacteri i lor. În plus, excesul de ap? 

poate st rica p?r?ile interne ale aparatului. 



ÎN GRIJIREA  H A IN ELO R, A  LEN JERIEI DE 
PAT, A  PERDELELO R ? I  A  DRA PERIILO R
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Ingri jirea hainelor

1. C?m??ile

Sp?larea

Pentru a ob?ine o c?ma?? c?lcat? perfect  începe cu sp?larea 

corect? a acesteia. 

Uit?-te pe et icheta c?m??ii ?i urmeaz? întocmai recomand?ri le 

men?ionate acolo. 

E important  s? f i i  atent  la temperatura apei,  pentru c? dac? este 

prea mare, atunci materialul din guler ?i man?ete poate int ra la 

ap? ?i se vor forma ni?te încre?ituri inestet ice care nu se pot  c?lca. 

Pentru a-?i f i  mai u?or atunci când o calci,  scutur-o bine de câteva 

ori ?i pune-o la uscat  pe un umera?.
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C?lcarea

Verif ic? cu aten?ie c?ma?a, s? nu existe pete pe man?ete, guler 

sau la subra?. Temperatura ridicat? a f ierului de c?lcat  le va 

impregna permanent .

Pentru a c?lca o c?ma?a mai u?or,  calc-o cât  este înc? umed? sau 

pulverizeaz? ap? pe ea ?i las-o 10 m inute pe umera?.

Dup? ce ai c?lcat-o,  pune-o pe umera? ?i,  chiar dac? mai este pu?in 

umed?, las-o s? ?se odihneasc?? ?i s? se usuce de tot ,  nu o b?ga 

imediat  in dulap. Nu uita s? închei primul nasture de sus pentru ca 

gulerul s? î?i p?streze forma.

2. Pantalonii

Uit?-te pe et icheta pantalonilor ?i urmeaz? întocmai 

recomand?ri le men?ionate acolo. 

Î?i recomand?m ca pantalonii de la costum s? îi  duci la cur???torie,  

dac? îi  bagi în ma?ina de sp?lat  s-ar putea s? se deterioreze.

Este important  s? f i i  atent  la temperatura apei,  pentru c? dac? este 

prea mare, atunci materialul poate int ra la ap? ?i se vor forma 

ni?te încre?ituri inestet ice care nu se pot  c?lca. 

Dac? sunt  din denim, întoarce-i pe dos înainte de a-i sp?la ?i 

folose?te un program cu o vitez? de centrifugare mai m ic?. 

Pantalonii ?i,  în general,  hainele de culoare neagr?, se calc? cu 

ajutorul unei bat iste sau orice alt  material,  doarece exist? riscul de 

a c?p?ta luciu sau urme albe.

Atunci când vrei s? calci pantalonii la dung?, po?i folosi agrafe de 

birou pentru a f ixa materialul. Ast fel,  vei ob?ine o dung? perfect?,  

de sus pân? jos!  
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3. Fustele

Uit?-te pe et icheta fustei ?i urmeaz? întocmai recomand?ri le 

men?ionate acolo privind sp?larea ?i c?lcarea.

Dac? este de culoare închis?, spal-o doar cu alte art icole 

vest imentare închise la culoare.

Dac? fusta este din denim, întoarce-o pe dos înainte de a o sp?la,  

folose?te un detergent  lichid f?r? part icule abrazive ?i o vitez? de 

centrifugare mai m ic? (400-600 rota?ii) .

Fustele ?i rochii le plisate se calc? aranjandu-se f iecare pliu pe masa 

de lucru. Când cutele sunt  bine conturate,  se calc? ?i restul.

Dac? este din material sintet ic,  atunci când o calci,  folose?te o 

pânz? din bumbac peste, pentru a nu o deteriora. 
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4. Hainele imprimate sau cu aplica?ii

Atât  t ricouri lor imprimate, cât  ?i altor text i le inscrip?ionate t rebuie 

s? le acorzi aten?ie sporit? în ceea ce prive?te sp?larea.

Cel mai important  aspect  care t rebuie avut  în vedere este 

temperatura apei de sp?lare. În general aceast? temperatura nu 

t rebuie s? dep??easc? 40º  Celsius, îns? exist? cazuri în care 

temperatura apei de sp?lare nu t rebuie s? f ie mai mare de 30º  

Celsius.

De asemenea, t rebuie ?inut  cont  de faptul c? nu t rebuie folosi?i la 

sp?larea text i lelor inscrip?ionate detergen?i sau alte produse de 

sp?lare ( în?lbitori) ,  care con?in clor.

C?lcarea t ricouri lor imprimate ?i a celorlalte text i le inscrip?ionate 

se face pe interiorul acestora, sau punând un material text i l de 

protec?ie înt re imprimeu ?i f ierul de c?lcat .

Nu se calc? cu f ierul de c?lcat  direct  pe imprimeu.

Dac? ai de c?lcat  o pies? de îmbr?c?minte care are un design mai 

deosebit ,  m?rgelu?e/ paiete/ bilu?e/ ciucurei sau o broderie iesita în 

relief ,  pune un prosop pe mas? de c?lcat  ?i întoarce materialul cu 

fa?a în jos pentru a proteja ?i a nu deteriora sau aplat iza modelul 

decorat iv.
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5. Hainele din denim

Spal? hainele din denim de m inim dou? ori înainte de orice 

opera?iune de modif icare, pentru c? acest  t ip de material are 

tendin?a de a int ra la ap?.

Atunci când ne sp?l?m hainele din denim, inevitabil acestea se 

decoloreaz? pu?in câte pu?in. Dac? î?i place denimul decolorat ,  

atunci nu vei avea o problem? cu asta.

Dar dac? vrei s? le p?strezi culoarea cât  mai mult  t imp, iat? ceea ce 

t rebuie s? faci:

- nu le sp?la prea des

- întoarce-le pe dos înainte de a le b?ga la sp?lat

- folose?te un detergent  lichid,  f?r? part icule abrazive

- seteaz? un ciclu de sp?lare mai delicat ,  cu ap? rece sau c?ldu?? ?i 

cu mai pu?ine rota?ii la centrifugare (400-600)

- înt inde-le imediat  dup? ce s-a term inat  programul de sp?lare ?i ar 

f i  ideal s? le pui la uscat  la aer

- închidele fermoarele pentru a nu se deteriora sau pentru a nu 

ag??a alte haine.

Nu uit? s? te 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. Costumul ?i rochii le de ocazie

Î?i recomand?m s? duci costumele ?i rochii le de ocazie la 

cur???torie dac? au nevoie de cur??are ?i la o calcatorie 

profesional? de haine dac? sunt  ?ifonate. 

Dac? dore?t i totu?i s? le calci acas?, respect? cu st ricte?e 

indica?ii le de pe et icheta, alt fel ri?t i s? le deteriorezi iremediabil. 

Pentru extra siguran??, pune un material din bumbac peste ele 

atunci când calci ?i nu ?ine f ierul de c?lcat  încins prea mult  pe o 

singur? por?iune de material.

7. Lenjeria int im?

Expertul în sut iene ?i autoarea a The Bra Book, Jene Luciani,  

spune c? ar t rebui s? î?i speli sut ienul dup? f iecare purtare. Pe 

lâng? faptul c? se acumuleaz? t ranspira?ie ?i bacteri i ,  acestea pot  

d?una elast icit??ii sut ienului.

A?adar,  ideal ar f i  s? îl speli,  înt r-un s?cule? de protec?ie,  cu ap? 

rece sau la o temperatur? joas?, cu un detergent  lichid f?r? 

part icule abrazive, la un ciclu pentru haine delicate - dac? nu vrei 

s? îl speli de mân?.

Slipul sau boxeri i  se spal? conform indica?ii lor de pe et ichet?. Ai 

gri j? s? nu bagi la sp?lat  lenjerie colorat? al?turi de alte piese de 

îmbr?c?minte albe. S-ar putea s? nu le mai sco?i albe din ma?in?.

Este important  de ?t iut  c? lenjeria int im?, în mod special,  este 

purt?toare de mul?i m icrobi,  din cauza diferitelor t ipuri de bacteri i  

pe care le poate t ransporta. Gânde?te-te doar c? în f iecare chilot  se 

pot  g??i diferi?i germeni,  inclusiv virusul hepat itei A, rotavirusul,  

salmonella ?i E. coli. De aceea, este important  s? î?i speli lenjeria 

int im? separat  de restul hainelor,  la cel pu?in 60 de grade Celsius, 

nu te baza pe puterea detergentului de a dezinfecta ef icient . 
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Atunci când speli lenjeria int im?, evit? s? folose?t i balsamul de 

rufe,  pentru c? acesta deterioreaz? elastanul din material,  iar 

piesele elast ice cu rol de sus?inere î?i vor pierde propriet??ile.

Îngri jirea lenjeriei de pat

Este important  s? sp?la?i o lenjerie nou? de pat  înainte de prima 

ut i lizare. 

Produc?tori i  de a?ternuturi de pat  aplic? adesea pe acestea diverse 

solu?ii ?i chim icale atunci când f in iseaz? produsul. Aceste solu?ii 

au menirea de a oferi i  un aspect  mai at ract iv lenjeri i lor de pat  

atunci când sunt  în ambalaj.

?t iai c? toate lenjeri i le de pat  au un procent  de int rare la ap?, în 

general înt re 5 ? 9%?

Atunci 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.

Atunci când alege?i o lenjerie de pat ,  opta?i pentru una dint r-un 

material natural,  preferabil bumbac, pentru c? este hipoalergenic,  

poate f i  sp?lat  ?i c?lcat  la o temperatur? înalt? ?i las? pielea s? 

respire. 

Este recomandat  s? sp?la?i lenjeria de pat ,  paturi le,  cuverturi le la 

60 de grade Celsius, pentru a elim ina bacteri i le ?i alergenii. Mai 

mult ,  nu uit? c? fe?ele de pern? t rebuie s? le schimbi o dat? sau 

chiar de dou? ori pe s?pt?mân?, iar lenjeria de pat  o dat? pe 

s?pt?mân? sau la cel mult  dou? s?pt?mâni.

Dac? vre?i s? v? f ie mai u?or s? c?lca?i lenjeri i le de pat ,  atunci 

când le sp?la?i,  pune?i la sp?lat  separat  f iecare pies? mare din set . 

Ast fel,  nu se vor r?suci ?i încurc? unele cu altele. În plus, nu este 

recomandat  s? sp?la?i împreun? lenjeria de pat  cu lenjeria int im? 

sau cu prosoapele,  pentru c? se pot  r?spândi ?i mai multe bacteri i . 
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Pernele ?i pi lotele t rebuie s? le sp?la?i cel pu?in o dat? pe an, de 

preferat  la o cur???torie ecologic?. Ziln ic,  ar t rebui s? le scutura?i 

?i s? le pune?i la aerisit ,  pentru c? se murd?resc mai repede decât  

lenjeria de pat .

Îngri jirea perdelelor ?i a 

draperi i lor

Dac? perdelele sau draperi i le sunt  din material sintet ic,  ar f i  bine 

s? le speli la o temperatur? mai joas?, 30 sau 40 de grade. Dac? 

sunt  dint r-un material delicat ,  folose?te un detergent  de rufe 

lichid,  f?r? part icule abrazive. Indiferent  ce t ip de detergent  alegi,  

nu folosi mai mult  decât  este necesar pentru cant itatea din ma?ina 

de sp?lat  pentru c? vor r?mâne reziduuri de detergent  pe material. 

Verif ic?,  înainte de sp?lare ?i c?lcare care sunt  inst ruc?iunile de 

îngri jire de pe et ichet?, pentru a nu st rica materialul. Ia în 

considerare c? unele materiale int r? la ap? ?i spal?-le înainte de a 

face modif ic?ri în lungime/ l??ime.

Când ai de c?lcat  perdele,  draperi i ,  fe?e de mas? sau lenjeri i  de 

pat ,  pune lâng? masa de c?lcat  dou? scaune pentru a înt inde 

materialul pe ele pe m?sur? ce îl calci. Împ?ture?te-l cu gri j? 

pentru a nu atârna pe jos.

Sper?m c? î?i va f i  de folos acest  m ic ghid de îngri jire a hainelor ?i 

a altor text i le din cas?. 

Cu drag,

Echipa The Laundry Room



0734 644 644

info@laundryroom.ro

www.laundryroom.ro

A D R ESA : ST R . A L U N I SU L U I  N R . 3 , B L  1 2 C , 
PA R T ER , SEC T O R  4 , B U C U R EST I
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