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COMPREENDER OS SIMBOLOS DE CONSERVAÇÃO DE TEXTEIS
A etiqueta de conservação do seu vestuário fornece 4 ou 5 instruções de manutenção: lavagem, branqueamento, passagem a ferro, secagem e
limpeza profissional. Estes símbolos são marcas registadas propriedade da GINETEX.
Indicam o tratamento e o cuidado máximo admissível das peças, sem danos irreversíveis. Os tratamentos realizados como indicado na etiqueta
fornecem uma garantia de que o têxtil não será danificado. No entanto, não garantem que toda a sujidade e nódoas sejam totalmente
removidos.
Tratamentos mais moderados e temperaturas inferiores às indicadas na etiqueta são sempre permitidos.

LAVAGEM

O símbolo de lavagem.
Lavagem em máquina

O número indica a temperatura máxima de lavagem recomendada.
Barra: Escolha um programa de lavagem especial (para tecidos delicados ou sintéticos) e reduza a carga.
Barra dupla: Escolha um programa de lavagem com uma baixa velocidade de centrifugação (para lã), e lave apenas alguns artigos.
Lavagem apenas à mão
Mão no interior da tina: Aconselhamos apenas lavagem rápida e cuidadosa à mão em água morna.
Lavagem não permitida
Tina com uma cruz: Este artigo não pode ser lavado (provavelmente requer limpeza profissional).

BRANQUEAMENTO

O símbolo do triângulo refere-se ao branqueamento.

Triângulo: Branqueamento permitido.

O triângulo com duas linhas oblíquas indica que o branqueamento à base de oxigénio (contido nos detergentes universais) é permitido,
mas não o branqueamento à base de cloro.

Triângulo com uma cruz: O branqueamento não é permitido. Isto significa que também precisa de ter cuidado quando utiliza tiranódoas – experimente primeiro numa zona escondida da peça.

SECAGEM RM TAMBOR

O quadrado representa a máquina de secar. Em muitos países, encontra-se o símbolo de um círculo inscrito num quadrado, que fornece
instruções para secar a roupa em máquina (ou não).

Quadrado com círculo inscrito: secagem em tambor apropriada.

Quadrado com círculo inscrito, um ponto: secar a baixa temperatura.

Quadrado com círculo inscrito, dois pontos: secar a temperatura normal.
Quadrado com círculo iscrito e uma cruz: não secar em máquina.
Nem todas as etiquetas têm um símbolo de secagem em tambor. Se não vir este símbolo, verifique os símbolos de lavagem e passagem a ferro.
Se estes símbolos recomendam cuidado (como baixas temperaturas de lavagem, um processo mais suave de lavagem, passagem a ferro a baixa
temperatura), preste muita atenção antes de colocar estes artigos na máquina de secar.
- Alguns artigos não devem ser secos na máquina de secar (observe os símbolos). Exemplos:
o Malha de algodão (encolhe).
o Lã (deforma, encolhe).
o Seda e artigos acrílica (danos devido ao calor).
o Cortinas (risco de vincos).
- Ferro com uma cruz: Não passar a ferro (para evitar danos no vestuário).
Conselhos para secagem sustentável:
- Os estendais exteriores poupam energia e dinheiro. Se secar no estendal dentro de casa, a divisão deve ser bem ventilada.
- Retire a água antes de secar completamente. Consulte o símbolo de lavagem, para ver se a roupa pode ser centrifugada num programa de
centrifugação rápida
- Coloque apenas artigos que exigem o mesmo tempo de secagem. O algodão e os sintéticos, por exemplo, têm diferentes tempos de secagem
e humidade residual.
- Algumas máquinas de secar têm sensores de medição da humidade residual; estes irão parar de secar assim que o nível predefinido for
atingido. Se utilizar uma máquina de secar com um programa de tempo, escolha o programa mais curto para poupar energia.
- Siga sempre as instruções do fabricante e não sobrecarregue o tambor.

Definição dos símbolos de secagem natural que podem ser encontrados na etiqueta, se a secagem em tambor não for permitida:



Secar em plano



Secar em plano à sombra



Secar pendurado



Secar pendurado à sombra



Secar em plano sem torcer



Secar em plano sem torcer à sombra



Secar pendurado sem torcer



Secar pendurado sem torcer à sombra

PASSAGEM A FERRO

O número de pontos no ferro indica a temperatura recomendada.
Um ponto: Ferro frio (110.°C, por exemplo para “Acrílica, poliamida (nylon), acetato”)
Dois pontos: Ferro morno (150.° C, por exemplo para “lã/seda/poliéster/viscose”)
Três pontos: Ferro quente (200 ° C, por exemplo para “algodão/linho”)

Ferro com uma cruz: Não passar a ferro (para evitar danos no vestuário).

LIMPEZA PROFISSIONAL

Estes símbolos fornecem instruções de limpeza profissional.
As letras indicam o tipo de solvente.
Círculo com uma cruz: Não limpar a seco. Não utilizar tira nódoas que contenham solventes.

Todos os solventes permitidos, percloroetileno ou produtos petrolíferos,
Somente produtos petrolíferos
Limpeza a húmido
Não limpar a húmido

Aviso : materiais sensíveis, processo moderado

Aviso : materiais muito sensíveis, processo muito moderado

