Spălarea
profesională
a rufelor
Ghid de
bune
practici

1.

SORTAREA
✔ Păstraţi rufele curate separat de cele murdare
✔ Nu târâți rufele pe jos

2.

✔ Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de spălare şi îngrijire
de pe etichetă
✔ Sortaţi rufele în funcţie de temperatura de spălare şi de
culoare, şi anume colorate, albe şi închise la culoare, şi
folosiţi coşuri separate

4.

2.

ÎNCĂRCAREA/SPĂLAREA
✔ Încărcaţi maşina în mod corespunzător. Pentru cele mai
bune rezultate, rufele trebuie să încapă lejer în cuvă, fără
să fie înghesuite.
✔ Supraîncărcarea reduce acţiunea mecanică şi are multe
efecte negative asupra rezultatelor de spălare şi a
procesului de călcare

1.

✔ Încărcarea insuficientă sporeşte nivelul de agitare şi, prin
urmare, reduce durata de utilizare a rufelor şi eficienţa
maşinii
✔ Selectaţi corect programul şi temperatura de spălare
✔ Dozaţi cantitatea corectă de detergent, conform
instrucţiunilor de dozare. Dozarea excesivă nu duce la
rezultate mai bune de spălare
✔ Adăugaţi Coccolino Balsam Concentrat De Rufe Spring
Fresh pentru a obține rufe mai moi, reducând astfel gradul
de uzură şi uşurând călcarea

3.

DESCĂRCAREA/USCAREA
✔ Descărcaţi rufele curate în coşuri CURATE
✔ Dacă articolele sunt încă pătate după spălare, este
recomandat să le mai spălaţi o dată imediat. Uscarea
acestora în tambur „fixează” pata, ceea ce face ca aceasta
să fie și mai greu de îndepărtat ulterior
✔ Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de pe eticheta
produsului pentru uscarea în tambur
✔ Scoateți imediat rufele din uscător după oprirea acestuia.
Cu cât rufele stau mai mult în uscător, cu atât se vor șifona
mai tare

3.

✔ Nu uscați excesiv articolele deoarece se pot micșora, pot
căpăta o culoare gri și pot deveni aspre

Sfatul
specialistului

Omo Automat Coccolino Balsam
Pentru Rufe Concentrat De Rufe
Albe
Spring Fresh

Nu aveţi timp pentru produse
de îndepărtare a petelor?
Omo Automat Pentru Rufe
Albe nu numai că oferă
strălucire rufelor albe, ci şi
scoate petele. Problema este
rezolvată!
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4.

ÎNTREȚINEREA MAȘINII
✔ Curățați periodic sertarul de dozare a detergentului și a
balsamului
✔ Lăsați sertarul de dozare a detergentului și ușa mașinii de
spălat întredeschise între ciclurile de spălare pentru a
preveni formarea mucegaiului
✔ Curățați filtrele pentru scame ale uscătorului după fiecare
ciclu de spălare

