KEZELÉSI-, ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
a Billerbeck Budapest Lakástextil Kft. által gyártott termékekhez
Tisztelt Vásárló!
HELYESEN TESZI, HA IDİT FORDÍT A KEZELÉSI-, ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TANULMÁNYOZÁSÁRA
ÉS BETARTÁSÁRA. EZZEL A VÁLASZTOTT TERMÉK KIVÁLÓ MINİSÉGÉT ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁT
BIZTOSÍTANI TUDJA.
Amit az ágynemők mosásáról tudni szeretne...
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1. Minden esetben tanulmányozza a termékbe bevarrt, megengedett kezelési eljárások jelképeit tartalmazó címkét. Ne vágja
ki ezt a címkét, mert késıbb útbaigazítást ad például a vegytisztítónak is. A textiltermékekre jótállási igény nem
érvényesíthetı, ha a textil-KRESZ címkét eltávolították!
2. HA A TERMÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA A MOSÁST MEGENGEDI, akkor az ágynemőket az utasítások
betartásával szükség esetén moshatja. Ügyeljen rá, hogy CSAK SEMLEGES KÉMHATÁSÚ FINOM MOSÓSZERT,
(un. GYAPJÚMOSÓSZERT) használjon! ÖBLÍTİSZERT NE HASZNÁLJON! Ipari mosás esetén megfelelı ipari
tisztítószerek alkalmazását kérje!
3. Minden esetben csak MEGFELELİ KAPACITÁSÚ MOSÓGÉP, azután SZÁRÍTÓGÉP, VAGY SZÁRÍTÓ KAMRA
alkalmazása javasolt. Mosáskor nem a termék száraz súlyát kell figyelembe venni, hanem annál lényegesen többet, mert
az ágynemő általában a kezelés ideje alatt saját száraz tömegéhez viszonyítva sokszoros mennyiségő vizet vesz fel.
4. Bármely ágynemő kezelésekor elsıdleges fontosságú, hogy az árut a mosás után a lehetı leggyorsabban, LEGFELJEBB
2-3 ÓRÁN BELÜL TÖKÉLETESEN KI KELL TUDNI SZÁRÍTANI! Szárításkor általában nem szükséges alacsony
hımérsékletet, vagy kímélı mozgatást választani. A GYORS SZÁRÍTÁS A LEGFONTOSABB. A megfelelı
paraméterek kiválasztásával a lehetı legrövidebb idejő szárítóprogramot kell elérni. (A kezelési útmutatóval
összhangban!)
5. Szárításkor GONDOSKODNIA KELL A SZÁRADÓ TERMÉK ÁTMOZGATÁSÁRÓL. Ha a termék kezelési
útmutatója megengedi a szárítógép használatát, akkor javasoljuk, hogy a szárító-dobba tegyen még egy pár tiszta, fehér,
gyerekmérető tornacipıt, esetleg néhány tiszta teniszlabdát. Idınként a gépet biztonságosan állítsa le, a száradó terméket
vegye ki, forgassa át, úgy töltse be újra és folytassa a szárítóprogramot.
6. Szerencsétlen esetben, nem megfelelı mosási és szárítási program választásakor győrıdhet az anyag. Ennek ellenére az
ÁGYNEMŐKET NE VASALJA!
7. ÁLTALÁBAN SZÜKSÉGTELEN MAGAS MOSÁSI HİMÉRSÉKLETRE TÖREKEDNI! Mivel az ágynemők
megfelelıen gyors szárítását általában szárítógéppel érheti el, ezért a fertıtlenítés nem a mosás hıfokától, hanem a
szárítás idıtartamától és hıfokától függ. (a legáltalánosabban használt fertıtlenítés módszere ágynemőknél, ha a
szárítógép a szárítás során, legalább 20 percig, legalább 60 °C-on mőködik.) Alacsonyabb mosási hımérséklettel jelentıs
energiát takaríthat meg, és a termék élettartamát is meghosszabbítja.
8. A levegı hımérséklete mellett, a szoba PÁRATARTALMA IS NAGYON LÉNYEGES ÖSSZETEVİJE A
HÁLÓSZOBA KLÍMÁJÁNAK. Az egészséges felnıtt ember számára a 40-50 százalékos páratartalom az optimális
alvókörnyezetében. A levegı túl magas páratartalma nem egészséges, ugyanis kedvez számos kórokozó, atka és gomba
elszaporodásának. Az optimális klímaviszonyok segítenek ágynemői minıségének megırzésében is.
9. Rendszeresen SZELLİZTESSE PAPLANJAIT ÉS PÁRNÁIT, amivel az alvás során keletkezı párából felgyülemlı
nedvességet csökkenteni tudja ágynemőiben. A rendszeres szellıztetı szárítással elkerülhetı az ajánlottnál gyakoribb
mosási kezelés.
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10. A természetes ágynemőtöltet-anyagok az általában a felületükön lévı viaszhoz hasonló réteg miatt szennytaszító
képességgel rendelkeznek. Ehhez hasonló a különlegesen kezelt, magas minıségő ágynemők töltéséhez fejlesztett
mesterséges funkcionális szálak tulajdonsága is.
11. A gyapjú termékek mosását nem javasoljuk a háztartásban elıforduló eszközök alkalmazásával, mert jellemzıen olyan
mosási eljárást kell alkalmazni, amihez szelektív vegyi anyagok és különösen kímélı eljárás szükségesek. Ezeket a
cikkeket szükség esetén vegytisztítással kezelje! A speciális „mosható” gyapjú az elıírt hıfokon vizes közegben mosható,
de csak gyapjúhoz kifejlesztett mosószerrel, és a szárítást különös körültekintéssel, kímélı módon kell megoldani.
12. Az ágynemőhuzatokat rendszeresen, legalább 14 naponta érdemes váltani és a kezelési útmutatójuk szerint mosni vagy
tisztítani.
13. Ha Ön nem rendelkezik olyan berendezéssel, mellyel biztosítani tudja ágynemői sérülésmentességét, akkor
HASZNÁLJON IPARI MÉRETŐ GÉPET EGY MOSÓSZALONBAN, VAGY BÍZZA A TISZTÍTÁST
SZAKEMBERRE.
+1 A KÖTELEZİEN ALKALMAZOTT KEZELÉSI JELKÉPEK, ÉS MAGYARÁZATUK:
A keresztben áthúzott jelkép az illetı eljárás általános tiltásáról értesít.
MOSHATÓSÁG: A mosóteknıben található számok, vagy pöttyök a mosóvíz legmagasabb megengedett
hıfokát jelölik. A mosóvízbe érı kéz a termék kézi, langyos vizes mosását írja elı. A teknı alatti vonalak a
kíméletes mosásra hívhatják fel a figyelmet.
FEHÉRÍTHETİSÉG: Ha üres a háromszög, akkor bármilyen – klóros, peroxidos – fehérítés engedélyezett.
A klóros fehérítés tiltását, a háromszög belsejében, a bal oldalával párhuzamos vonal jelzi. Ha csupán azt
engedélyezi, akkor CL felirat van a háromszögbe írva.
SZÁRÍTHATÓSÁG: A négyzetbe rajzolt kör a szárítógépet engedélyezi, az abban található pöttyök pedig a
hıfokot jelölik. Fektetve kiterített, vagy függıleges szárítási eljárást jelentenek a négyzetbe rajzolt egyenes
vonalak.
VASALHATÓSÁG: A vasalóban látható pöttyök a hımérsékletet jelzik, egy pötty 110 °C-ot, a kettı 150 °Cot, a három pötty pedig 200 °C-ot is megenged, a gızölés engedélyezését, vagy tiltását, a vasaló fölötti vonalak
jelezhetik.
VEGYTISZTÍTHATÓSÁG: A kör alakú jelzés a vegyi tisztítás szabályait jelzi, a használható vegyszert pedig
betők mutatják. Ez a jelkép a vegytisztító szakember számára ad felvilágosítást.
A legtöbb ágynemő a megfelelı feltételekkel tisztítható, mosható, de egy helytelen mosási módszer
alkalmazása minden textilterméket, így az ágynemőket is károsítja esetleg tönkre is teheti!
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