sid 1 av 2

TVÄTTSYMBOLER
Var rädd om dina underkläder så håller de sig fina längre. I alla
plagg finns en isydd etikett med tvättråd. Dessa kallas för
tvättsymboler. Det är viktigt att du känner till betydelsen av
Tvätt-tvättsymbolerna
och skötselråd
fördina
dina
för att kunna sköta
kläder underkläder
på rätt sätt. Nedan
har vi beskrivit alla förekommande tvättsymboler. Självklart
Var rädd om dina underkläder så håller de sig fina längre. I alla plagg finns en isydd etikett med tvättråd.
förekommer inte alla dessa i de underkläder du köper i vår butik,
Dessa kallas för tvättsymboler. Det är viktigt att du känner till betydelsen av tvättsymbolerna för att kunna
utanpåse
mer som
nyttig information.
Vi tvättsymboler.
har gjort denna
sida
sköta dina kläder
rätt det
sätt. Nedan
har vi beskrivit
alla förekommande
Självklart
förekomutskriftsvänlig
och
ett
tips
till
dig
är
att
sätta
upp
den
i
din
mer inte alla dessa i de underkläder du köper i vår butik, utan se det mer som nyttig information. Vi har gjort
tvättstuga.och
Den
vara
tillattgod
föri din
allatvättstuga.
i familjen.
denna sida utskriftsvänlig
ett kan
tips till
dig är
sättahjälp
upp den
Den kan vara till god hjälp
för alla i familjen.

skriv ut
Maskintvätt
Normal maskintvätt eller handtvätt som tvättas i det angivna gradtalet.

Maskintvätt
Halvfylld maskin och kort centrifugering som tvättas i det angivna gradtalet.

Handtvätt
Endast handtvätt i max 40 grader. Kort centrifugering och kort tvättid.

Ej vattentvätt
Tål ej vattentvätt.

Tål torktumling
Kan torktumlas.

Tål torktumling vid låg temperatur
Bör endast torktumlas i låg temperatur.

Tål torktumling vid normal temperatur
Bör endast torktumlas i normal temperatur.

Tål ej torktumling
Bör ej torktumlas.

Hängtorkning
Hängs upp till tork.

Dropptorkning
Hängs upp till tork direkt efter tvätt.
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Plantorkning
Läggs plant för att torka.

Kemtvätt
Tål alla kemtvättvätskor.

Kemtvätt
Tål inga vätskor starkare än perkloretylen.
Kemtvätt
Tål inga starkare medel än tvättnafta eller fluorväte. Detta är numera förbjudet, dock finns det
fortfarande kvar plagg med denna märkning.
Kemtvätt
Kemtvätt med begränsningar gällande vattentillsättning, bearbetning och torktemperatur. Detta gäller
alla tvättsymboler ovan men med en streck under cirkeln.
Ej kemtvätt
Tål ej kemtvätt.

Blekmedel kan användas
Alla typer av blekmedel kan vid behov användas.

Tål ej blekmedel
Blekmedel får ej användas.

Strykning, låg temperatur
Strykning behövs, högsta temperatur är 110°.

Strykning, mellantemperatur
Strykning behövs, högsta temperatur är 150°.

Strykning, hög temperatur
Strykning behövs, högsta temperatur är 200°.
Tål ej strykning
Tål ej strykning eller mangling.
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