
Nemzetközi Textil Útmutató
a tökéletes mosáshoz

    Kád-teknő – mosás:

A mosás körülményeit és a víztelenítést szabályozza. 

Géppel  mosható  maximum  60  C°  fokos  hőmérsékleten.  A  szimbólumon 
megadott szám jelzi azt a hőmérsékletet, amelyen a ruhadarab mosható. (Az USA-
ban a számon kívül pontokkal is jelzik a maximális mosási hőmérsékletet.)

Szintetikus  alapanyagú  finom  ruhadarabok  géppel  is  moshatók  közepes 
erősséggel és rövid centrifugálással. (Az aláhúzás a kímélő mosást jelzi!)
A  szimbólumon  megadott  szám  jelzi  azt  a  hőmérsékletet,  amelyen  a  ruhadarab 
mosható.

A kádba nyúló kéz csak kímélő kézi mosást ajánl maximum 40 C° fokon, 
dörzsölés és csavarás nélkül.

Egyáltalán nem mosható vízben!

Ügyeljünk az aláhúzásokra, amelyek a kíméletes kezelésre utalnak.
A kétszeres aláhúzás nagyon kíméletes körülményre utal!

Háromszög - hypózás (fehérítés):

A mosás alatti vagy utáni fehérítést szabályozza. Az üres háromszög bármilyen 
hatású fehérítőszer használatát megengedi.

A háromszög átlós áthúzása tiltja a fehérítést. (Változás a „Cl” vegyjeles 
változat megszűnése.)



Négyzet – szárítás:

A négyzet a szárítás jelképe.

A belefoglalt kör a forgódobos gépi szárításra utal. 

1 pont: szárítás alacsony hőfokon
2 pont: szárítás normál hőfokon

A gyorsított párologtatási folyamat végrehajtását jelölő gépi szárítás 2 pontos jelképe 
normál programot engedélyez 70 C° fokon, az 1 pontos piktogram 50 C° fokos gépi 
szárítást ajánl.

A kör nélküli, más jellel kiegészített négyzet a természetes körülmények közötti 
szárítást jelenti!

Fektetett helyzetű szárításra utal a középen levő vízszintes vonal.

 Csepegtetve történő szárítást jelez a három párhuzamos függőleges   
      vonal. (Nem szabad csavarni, vagy centrifugázni!)

Vállfán szárítható.

Szárítógépben nem szárítható!

Vasaló – vasalás:

A háztartási vasalásra ad információkat.

A 3 pontos jelkép 200 C° fokos, (pamut, len, vagy viszkóz anyagok)



A 2 pontos 150 C° fokos talphőmérsékletű vasalást ajánl. (gyapjú és 
poliészter keverék anyagok)

Az 1 pontosnál 110 C° fokos vasalási hőmérséklet alkalmazható, de a 
gőzölést mellőzni kell, mert károsodásokat okozhat. (valódi selyem, acetát, vagy 
akril).

Tilos vasalni!

(A jelkép egyébként kissé szögletesebb formát kapott.)

Kör – vegytisztítás:

A professzionális vegytisztítás szimbóluma.
(Valódi bőröknél és szőrméknél nem alkalmazzák.)

Az „A” (minden alkalmas oldószert megengedő) jelkép megszűnt.

      A körben ábrázolt betűk jelzik az egyes ruhadaraboknak megfelelő 
oldószert.

Hasznos információ a vegytisztítással foglalkozó szakemberek számára.

        Tilos a vegytisztítás!

Ügyeljünk az aláhúzásokra, amelyek a kíméletes kezelésre utalnak.
A kétszeres aláhúzás nagyon kíméletes körülményre utal!



Ismételjük át a mosás szabályait!

Úgy gondolom, hogy a kezdő háziasszonyokon és az agglegényeken kívül a már 
gyakorlott, mindent tudó családanyáknak is jól jöhet egy kis ismétlés.

1. Osztályozza a ruhákat a szennyeződés mértékétől függően: nagyon piszkos ruha, 
kevésbé piszkos ruha. A fehér, a színes és a sötét ruhákat különítse el.

2. Figyelmesen olvassa el a ruhákon lévő címkéket. Nézze meg hogy milyen 
maximális hőmérséklet és milyen mosásfajta (gépi-, kézi mosás, vegytisztítás) felel 
meg a ruhadarabnak. Az ott jelzett hőmérséklettől ne térjen el, mert kárt tehet az 
anyagban.

3. Válassza ki a megfelelő mosási ciklust és hőmérsékletet: A hőmérséklet, a mosási 
ciklus és a centrifugálás a ruhadarabok összetételétől függően változik. A 
természetes alapanyagok, pl. a len, gyapjú, selyem összemennek, ha túl magas 
hőfokon mossuk őket, centrifugáláskor deformálódnak, vagy függőleges irányban 
megnyúlnak. A mű- és szintetikus anyagok rendkívül érzékenyek a magas 
hőmérsékletre, ezért langyos vízben kell mosni és alacsony hőmérsékleten, 
kifordítva kell vasalni őket. A farmeranyagot például mindig kifordítva, a cipzárt 
felhúzva kell mosni, max. 40 C° fokos hőmérsékleten. A pamutból készül termékeket 
kíméletesen, kifordítva, áztatás nélkül mossa.

4. Használjon megfelelő mennyiségű mosószert: a mosószer túladagolása 
tönkreteszi a ruhát, környezetszennyező és a nem megfelelően oldódó mosópor 
foltot hagy a ruhán. Ne tömje tele a mosógépet, mert túlterhelés esetén előfordulhat, 
hogy a ruha nem mosódik ki tökéletesen.

5. A kimosott ruha szárítása: a centrifugálás és a közvetlen napfényre való 
kiteregetés hajlamos tömöríteni a ruhák anyagát. Gépi mosás után célszerű azonnal 
kiteregetni, mivel ha bent hagyja a mosógépben a ruhát, akkor már kis idő múltán is 
bedohosodhat. A pamutból, akrilból készült darabokat rövid centrifugálás után 
fektetve, formára igazítva szárítsa.

6. Vasalás: a legalacsonyabb hőmérsékletet igénylő ruhákkal célszerű kezdeni. A 
ruhadarabokat enyhén nedvesen, sötét színek esetén kifordítva praktikus vasalni.

7. További hasznos tanácsok: a nyomott mintázatok csak vasalóruhán keresztül 
vasalhatók! Bélelt dzsekik mosása esetén a bélésanyag lazítása (felrázogatása) 
szükséges!


