(Standardin SFS-EN ISO 3758 ja ohjeen TSL 23-901;
Tekstiilien hoito-ohjeiden ilmoittaminen pohjalta)

TEKSTIILIEN HOITO-OHJESYMBOLIT

VESIPESU
Normaaliohjelma
Varovainen
ohjelma

VALKAISU

Valkaisu
sallittu

Normaaliohjelma

Vain happivalkaisu sallittu

Varovainen
ohjelma

Valkaisu
kielletty

Normaaliohjelma
Varovainen
ohjelma
Varovainen
ohjelma
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RUMPUKUIVAUS

SILITYS

Normaali
rumpukuivaus
Varovainen
rumpukuivaus
(alempi
lämpötila)
Rumpukuivaus
kielletty

KEMIALLINEN PESU

Silitys enintään
200 oC
Silitys enintään
150 oC
Silitys enintään
110 oC

Kemiallinen
pesu
tetrakloorieteenillä

Silitys kielletty
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Kemiallinen
pesu
hiilivedyllä

Noudata hoito-ohjetta.
Lajittele pyykit värin mukaan – pese vaaleat ja tummat vaatteet erikseen.
Lämpötilamerkintä pesusoikossa ilmaisee korkeimman sallitun pesulämpötilan.

Erittäin
varovainen
ohjelma

Viiva (=palkki) hoito-ohjemerkin alla ilmaisee, että vaate tulee pestä ohjelmalla,
jonka mekaaninen vaikutus on normaaliohjelman vaikutusta vähäisempi.
Mekaanista vaikutusta vähentävät esim. vähäisempi kerralla pestävän pyykin määrä,
suurempi vesimäärä ja kevyempi linkous.

Vain käsinpesu sallittu

Kemiallisen pesun kirjaimet hoito-ohjeessa ilmaisevat pesulalle mitä liuottimia
ja mitä puhdistusmenetelmää kulloinkin voi käyttää.

Vesipesu
kielletty

Värin epätasaista kulumista pesussa vähennetään pesemällä voimakasväriset vaatteet
nurin käännettyinä. Tämä vähentää myös oleellisesti vaatteen pinnan nyppyyntymistä.

Kemiallinen
pesu
kielletty

Kemiallinen
vesipesu eli
emulsiopesu

(Enligt standarden SFS-EN ISO 3758 och
TSL 23-901 regler för skötselanvisning av textiler)

SKÖTSELSYMBOLER FÖR TEXTILER

VATTENTVÄTT
Normalprogram
Skonsamt
program

BLEKNING

Blekning
tillåten

Normalprogram

Bara oxygenblekning tillåten

Skonsamt
program

Ej blekning

Normalprogram
Skonsamt
program
Skonsamt
program
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TORKTUMLING

STRYKNING

Normal
torktumling
Skonsam
torktumling
(lägre
temperatur)
Ej torktumling

KEMTVÄTT

Strykning max.
200 oC
Strykning max.
150 oC

Kemtvätt
med tetrakloreten

Strykning max.
110 oC
Ej Strykning
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Kemtvätt
med
kolväte

Följ skötselråden.
Sortera tvätten enligt färg – tvätta ljusa och mörka plagg separat.
Tvättbaljan anger den högsta tillåtna tvättemperaturen.

Extra
skonsamt
program

Ett streck under symbolen anger att plagget skall tvättas med ett program,
som är skonsammare än normalprogrammet. För att undvika mekanisk
påverkan, kan man minska tvättmängden, öka vattenmängden eller välja
en lättare centrifugering.

Ej kemtvätt

Endast handtvätt tillåten

Bokstäverna i symbolen för kemtvätt informerar tvätteriet om vilka kemikalier
och rengöringsmetoder i symboler som kan användas.

Ej vattentvätt

Tvätta färgstarka kläder med avigsidan utåt för att undvika att plaggen släpper
färg ojämnt. Detta minskar också risken för noppbildning.

Kemisk
tvätt med
vatten, s.k.
emulsionstvätt

