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PERDEA

instrucţiuni de
folosire şi de curăţare

PENTRU PERDELE, DRAPERII, PERDELE VITRAJ ŞI TAPIŢERII

perdele

Cu siguranţă, cea mai delicată metodă este curăţarea chimică, însă dacă nu aveţi posibilitatea, respectaţi
următoarele reguli:
• Perdelele se spală întotdeauna separat, având grijă ca tamburul maşinii de spălat să nu fie plin!
• Îndepărtaţi eventualele piese metalice sau din plastic (inele, cleştişori, role)!
• Pentru protejarea perdelelor în timpul spălării utilizaţi sac de spălare sau o faţă de pernă mare.
• Utilizaţi o cantitate mică de detergent fără clor şi balsam de rufe!
• Alegeţi un program de spălare pentru rufe delicate, la 30°C, fără stoarcere!
• Înainte de montare perdeaua trebuie călcată, cu excepţia perdelelor din material cu suprafaţa încreţită
(de ex. Voile uni creponat).
• Perdeaua se calcă în stare puţin umedă şi se montează pe galerie după călcare.
• În cazul materialelor creponate trebuie aşteptată uscarea completă şi numai după aceea se pot monta pe galerie!
• Nu utilizaţi înălbitori!
• Perdelele se usucă la temperatura camerei, departe de surse de căldură radiantă!
*La utilizarea materialelor care au in compoziţie bumbac sau în cazul materialelor Blackout pot apărea
micşorarea dimesiunilor în urma spălării.

De completat conform mostrelor tip şal în momentul predării clientului!
Uscare în uscător cu tambur
1. nu poate fi uscat în uscător cu tambur,
utilizarea uscătoarelor este interzisă
2. uscarea cu tambur este permisă,
la temperatură normală

Metodă de spălare
1. cifrele înscrise în cada simbolică
indică temperatura maximă de
spălare

3. uscarea cu tambur este permisă,
la temperatură joasă

2. în acest caz trebuie utilizată spălare
delicată la temperatura maximă dată

4. uscare cu tambur este permisă, la 		
program delicat

3. spălare extra delicată

Metodă de înălbire

4. este interzisă atât spălarea cu maşina,
cât şi cea manuală, este permisă
numai curăţarea chimică

1. a nu se înălbi/înălbirea este interzisă!

Metodă de călcare

Curăţare chimică
1. curăţare chimică profesională,
procedeu delicat

1. a nu se călca
2. temperatură joasă (110°C)

Călcarea cu aburi poate cauza deteriorări 		
iremediabile.

2. curăţare chimică profesională,
procedeu normal

3. temperatură medie (150°C)

3. curăţarea chimică nu este permisă

4. temperatură înaltă (200°C)

