ΟΔΗΓΙΕΣ
Μην αφήνετε τα ρούχα να λερώνονται πολύ και μετά να τα πλένετε.
Ξεχωρίστε τα ανάλογα με το ύφασμα, χρώματα και τις οδηγίες των ετικετών τους
Γυρίστε τα από την ανάποδη ιδικά τα jeans, παντελόνια καπαντίνες, ξεκουμπώστε τα κουμπιά και
βεβαιωθείτε ότι είναι ήδη στεγνά και ξεσκονισμένα.
Υπολογίστε τη δοσολογία ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα και τη σκληρότητα του νερού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Βασική αρχή στο πλύσιμο όλων των ειδών των ρούχων είναι να χρησιμοποιούμε πάντα χλιαρό νερό
(μέγιστη θερμοκρασία 40 βαθμούς) ώστε να αποφεύγουμε αλλοιώσεις στα χρώματα, ξεβάματα και
φθορά στις στάμπες αν υπάρχουν. Βέβαια μπορούμε να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία στα λευκά και
πολύ λερωμένα ρούχα όχι όμως στα χρωματιστά αν θέλουμε να αντέξουν στο χρόνο.
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ : Ιδιαίτερα ανθεκτικά σε κάθε είδος πλυσίματος, όχι όμως σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Αν αναγράφεται επιτρέπεται η χρήση λευκαντικού.
ΜΑΛΛΙΝΑ : Πλένονται στο χέρι σε χαμηλές θερμοκρασίες (και στο πλυντήριο μόνο εφόσον υπάρχει
ειδικό πρόγραμμα για μάλλινα). Συστήνεται το στεγνό καθάρισμα για αποφυγή ‘παραμόρφωσης’ του
ρούχου. Απαγορεύεται η χρήση χλωρίνης.
POLYESTER: Ευαίσθητα στην υψηλή θερμοκρασία. Πλύσιμο με χλιαρό νερό και σιδέρωμα σε χαμηλή
θερμοκρασία
VISCOSE: Στεγνό καθάρισμα.
*Τα παραπάνω ισχύουν μόνο εφόσον το ύφασμα περιέχει 100% το αναγραφόμενο υλικό κατασκευής.
Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Στα πρώτα πλυσίματα μπορεί να βγει χρώμα, γι’ αυτό συστήνεται και το πλύσιμο στο χέρι.
Φροντίστε πάντα να έχετε διαλύσει καλά το απορρυπαντικό πριν βυθίσετε το ρούχο για να μην
δημιουργηθούν ανεπιθύμητοι λεκέδες . Χρησιμοποιείτε κρύο νερό, χωρίς να τρίβετε.
Ξέπλυμα με άφθονο νερό. Επίσης μεγάλη προσοχή θέλει το στήψιμο με το χέρι το οποίο πρέπει να
γίνεται απαλά με ιδιαίτερη προσοχή στις στάμπες-τυπώματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΛΩΡΙΝΗΣ
Καλό είναι να αποφεύγετε τη χρήση χλωρίνης. Φροντίστε πάντα να έχετε συμβουλευτεί τα σύμβολα
που σημειώνονται στις ενδείξεις των ετικετών.

Η χλωρίνη καταστρέφει τις ίνες των ρούχων, γι’ αυτό και τα λευκαντικά είναι πάντα προτιμότερα από
τη χλωρίνη.
Χρησιμοποιήστε χλωρίνη μόνο σε κρύο νερό και όχι περισσότερο από μια ώρα.

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ
ΚΑΦΕΣ/ ΤΣΑΙ: Πλύνετε τα ρούχα αμέσως με απορρυπαντικό. Σε περίπτωση που ο λεκές δεν υποχωρεί,
χρησιμοποιήστε χλωρίνη για τα λευκά και απορρυπαντικό για τα χρωματιστά.
ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ: Τοποθετείστε σε μια λεκάνη με χλιαρό νερό υγρό απορρυπαντικό και μερικές
σταγόνες αμμωνίας. Σε περίπτωση που ο λεκές δεν υποχωρεί χρησιμοποιείστε νέφτι και πλύνετε με
απορρυπαντικό.
ΙΩΔΙΟ: Βάλτε το ρούχο αμέσως σε διάλυμα απορρυπαντικού για πλύσιμο στο χέρι και λίγων σταγόνων
αμμωνίας και αφήστε το να μουλιάσει. Πλύνετε κανονικά.
KEΡΙ: Ξύστε την επιφάνεια του κεριού. Τοποθετήστε το ρούχο σε απορροφητική πετσέτα κουζίνας ή σε
φύλλο εφημερίδας. Σιδερώστε μέχρι να λιώσει το κερί. Αν μείνουν ίχνη, τρίψτε με λίγη βενζίνη. Πλένετε
κανονικά.
ΑΙΜΑ: Βάλτε το ρούχο σε κρύο νερό με αλάτι. Αλλάζετε συνεχώς το νερό και πλύνετε με
απορρυπαντικό μόλις το νερό γίνει διαυγές. Σε περίπτωση που ο λεκές είναι παλιός, μουσκέψτε σε
κρύο νερό και προσθέστε οξυζενέ ή απορρυπαντικό για χρωματιστά. Τρίψτε και ξεβγάλετε κανονικά.
ΚΟΛΛΕΣ: Αν επιτρέπεται από την ετικέτα, χρησιμοποιήστε ασετόν.
ΚΡΑΣΙ: Καλύψτε το λεκέ με αλάτι για 30 λεπτά. Τοποθετήστε σε ένα σφουγγάρι, ζεστό διάλυμα
απορρυπαντικού και ξεπλύνετε με κρύο νερό.
ΛΑΔΙ /ΛΙΠΗ: Αν ο λεκές δεν είναι παλιός, τρίψτε τον αμέσως με υγρά μωρομάντηλα. Διαφορετικά
βρέξτε με λίγη βενζίνη, προσθέστε ταλκ, βουρτσίστε και πλύνετε κανονικά. Αν πάλι δεν επιτρέπεται το
πλύσιμο, ρίξτε ταλκ πάνω στο λεκέ και βουρτσίστε μόλις απορροφηθεί. Επαναλάβετε.
ΜΕΗΚ-ΑΠ: Βουρτσίστε το λεκέ. Τοποθετήστε υγρό απορρυπαντικό και αφήστε το έτσι για μερικά λεπτά.
Αν ο λεκές δεν υποχωρεί και μετά το πλύσιμο, δοκιμάστε διάλυμα αμμωνίας (αμμωνία - νερό, 1:1).
Πλύνετε κανονικά.
ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ: Αφήστε το ρούχο να μουλιάσει σε διάλυμα ζεστού νερού και γλυκερίνης 1:1.
Πλύνετε κανονικά.
ΣΚΟΥΡΙΑ: Χρησιμοποιήστε το ειδικό προϊόν για λεκέδες σκουριάς που μπορείτε να προμηθευτείτε από
τα Super Markets. Λεκέδες όπως η σκουριά υποχωρούν με το τρίψιμο τους με χυμό λεμονιού και αλάτι.
ΜΕΛΑΝΙ: Τοποθετήστε απορροφητικό χαρτί πάνω στο λεκέ. Με ένα σφουγγαράκι εμποτισμένο σε
οινόπνευμα τρίψτε το ρούχο από την ανάποδη. Μετά τρίψτε πάλι με λίγο σαπούνι. Πλένετε κανονικά.
ΤΣΙΧΛΑ: Βάλτε σε σακούλα το ρούχο και τοποθετήστε για μια ώρα στην κατάψυξη. Σπάστε την τσίχλα
και αφαιρέστε ίχνη που δεν έφυγαν με βενζίνη. Πλένετε κανονικά.

ΓΡΑΣΙΔΙ: Τρίψτε αμέσως με οινόπνευμα. Αν ο λεκές είναι παλιός, μουλιάστε το ρούχο σε διάλυμα
γλυκερίνης και ζεστού νερού(1:1). Πλύνετε κανονικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
Αποφεύγετε να εκθέτετε τα ρούχα, ιδίως τα χρωματιστά απ’ ευθείας στον ήλιο.
Αν τα απλώσετε σε εσωτερικό χώρο, φροντίστε να υπάρχει ρεύμα αέρα.
Για να μην χαλάσει η φόρμα των ρούχων που είναι βαριά, διπλώστε τα πρώτα, ενώ τα ρούχα που
παραμορφώνονται, για να επανακτούν την αρχική τους φόρμα πρέπει να τεντώνονται μόλις
στεγνώσουν.
Για το στέγνωμα των μάλλινων ρούχων αποφύγετε το κρέμασμα, τον ήλιο, ή το καλοριφέρ.
Τυλίξτε τα σε μια πετσέτα και τοποθετείστε τα σε ομαλή επιφάνεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τα σύμβολα οδηγιών της ετικέτας και ξεκινήστε το σιδέρωμα με την
πιο χαμηλή θερμοκρασία
Αν τα ρούχα είναι λίγο νωπά θα σας διευκολύνει στο σίδερο.
Να θυμάστε πάντα:
• Πολλά ρούχα μπορείτε να τα μαζέψετε από την απλώστρα και να τα βάλετε στη ντουλάπα ή να τα
κρεμάσετε χωρίς να χρειάζεται να σιδερωθούν
• Κάποια ειδικά υφάσματα επίσης δε χρειάζονται σιδέρωμα
• Η χρήση μαλακτικού στο τελευταίο ξέβγαλμα στον κύκλο πλύσης, διευκολύνει το σιδέρωμα
Να θυμάστε ότι η θερμοκρασία του σίδερου χρειάζεται λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί όταν την
αλλάζετε –η φωτεινή ένδειξη σάς δείχνει πότε το σίδερο έχει τη σωστή θερμοκρασία
Όταν χαμηλώνετε τη ρύθμιση θερμότητας, περιμένετε να ανάψει και να σβήσει το φως πριν
σιδερώσετε τα ρούχα σας
Για να μη σιδερώνετε τα ρούχα σε θερμοκρασία πιο ζεστή από αυτή που είναι κατάλληλη για το ρούχο,
χωρίστε τα ρούχα σε στοίβες λινών, βαμβακερών και συνθετικών
Ρυθμίστε το σίδερο στην επιλογή για συνθετικά και σιδερώστε τα αντίστοιχα ρούχα, αυξήστε τη
θερμοκρασία για τα βαμβακερά και πάει λέγοντας. Έτσι θα αυξάνετε σταδιακά τη θερμοκρασία του
σίδερου και δε θα χρειάζεται να περιμένετε να κρυώσει. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος
σιδερώματος των ρούχων με πολύ ζεστή θερμοκρασία.

Αποφύγετε να σιδερώνετε πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα, όπως φερμουάρ ή κουμπιά.
Πώς να αποφύγετε τα σημάδια γυαλάδας και σιδερώματος:
1. Χρησιμοποιείτε σιδερώστρα με καλή ενίσχυση (ειδικά για τα μάλλινα)
2. Σιδερώνετε τα ρούχα από την ανάποδη όπου μπορείτε. Σιδερώνετε πάντα τα ευαίσθητα ανάποδα με
χαμηλή θερμοκρασία.
3. Χρησιμοποιείτε ένα πανί πρεσαρίσματος, π.χ. μια καθαρή μαξιλαροθήκη. Σε ορισμένα υφάσματα,
π.χ. μαλλί, χρησιμοποιείτε τον ατμό ή πιέζετε με ένα ελαφρά νωπό πανί, ασκώντας ήπια πίεση.
Οδηγός θερμοκρασίας για διάφορα υφάσματα
Βαμβακερά: Σιδερώστε, ελαφρώς νωπά, από την καλή, με καυτό σίδερο.
Λινά: Σιδερώστε νωπά, από την ανάποδη πρώτα, έπειτα από την καλή για να αναδειχθεί η γυαλάδα,
ειδικά σε δαμασκηνά και ανοιχτόχρωμα λινά. Σιδερώστε τα σκούρα λινά μόνο στη μέσα πλευρά τους.
Μεταξωτά: Σιδερώστε, ελαφρώς νωπά, από την καλή, με ζεστό σίδερο.
Μάλλινα (πλεχτά): Γυρίστε ανάποδα το ρούχο και σιδερώστε όταν το ρούχο είναι στεγνό ή οριακά
νωπό, με ζεστό σίδερο ή ατμό.
Μάλλινα (υφαντά): Σιδερώστε, από την καλή, χρησιμοποιώντας ένα πανί για να μην καεί το ύφασμα,
με ζεστό σίδερο ή σίδερο ατμού.
Ακρυλικά: Αν χρειαστεί, σιδερώστε από την ανάποδη με κρύο σίδερο. Μην χρησιμοποιείτε ατμό ή
νωπό πανί.
Νάιλον ή Πολυέστερ: Σιδερώστε το ρούχο αφού έχει σχεδόν στεγνώσει, στη μέσα πλευρά με κρύο
σίδερο για να μη θαμπώσει το ρούχο.
Ρεγιόν: Σιδερώστε ομοιόμορφα, όταν είναι ακόμα νωπό, στη μέσα πλευρά με κρύο σίδερο.
Φροντίδα για το σίδερό σας
Είναι σημαντικό να προσέχετε και το σίδερό σας. Σας δείχνουμε πώς:
• Κρατάτε τη σιδερώστρα καθαρή με ειδικό καθαριστικό (διατίθεται στα καταστήματα σιδηρικών)
• Αν έχετε σίδερο ατμού, ελέγξτε το για αποθέσεις μετάλλων που μπορεί να προκαλέσουν καφέ
κηλίδες
• Αν χρησιμοποιείτε κόλλα για να κολλαρίσετε τα ρούχα σας, σιδερώστε τα ρούχα στα οποία την έχετε
βάλει γρήγορα. Μη χρησιμοποιείτε πολύ ζεστό το σίδερο, διαφορετικά η κόλλα θα καεί στη βάση του
• Αν συνθετικές ίνες, όπως το νάιλον, λιώσουν κατά λάθος στην πλάκα του σίδερου, μην αφήσετε το
σίδερο να κρυώσει γιατί θα μείνουν εκεί! Γυρίστε το θερμοστάτη στην καυτή ρύθμιση και
χρησιμοποιήστε προσεκτικά λίγο χαρτί για να αφαιρέσετε το μαλακό λιωμένο ύφασμα. Στη συνέχεια
καθαρίστε το σίδερο όσο η επιφάνεια είναι ακόμη ζεστή. Προσέχετε πολύ στη διάρκεια της
διαδικασίας γιατί το σίδερο θα καίει

