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Ortopēdiskais Memory putu spilvens 

 
 

MAZGĀŠANA 

Katrs simbols nosaka maksimālo ieteicamo ūdens temperatūru 

 

1. Šo apģērbu var tīrīt tikai ķīmiskajā tīrītavā, nedrīkst mazgāt. 

2. Mazgāšana ar rokām, maksimālai, 40 °C temperatūrā. 

3. Mazgāt līdz 30 °C temperatūrā, normālā mazgāšanas režīmā. 

4. Mazgāt līdz 40 °C temperatūrā, normālā mazgāšanas režīmā. 

5. Mazgāt līdz 60 °C temperatūrā, normālā mazgāšanas režīmā. 

6. Mazgāt līdz 95 °C temperatūrā, normālā mazgāšanas režīmā. 

7.  Mazgāt līdz 30 °C temperatūrā, saudzīgā mazgāšanas 
režīmā; piemēram, saudzīgā vai vieglā mazgāšanas režīmā. 

8.  Mazgāt līdz 40 °C temperatūrā, saudzīgā mazgāšanas 
režīmā; piemēram, saudzīgā vai vieglā mazgāšanas režīmā. 

9.  Mazgāt līdz 60 °C temperatūrā, saudzīgā mazgāšanas 
režīmā; piemēram, saudzīgā vai vieglā mazgāšanas režīmā. 

10.  Mazgāt līdz 30 °C temperatūrā, īpaši saudzīgā mazgāšanas 
režīmā. 
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11.  Mazgāt līdz 40 °C temperatūrā, īpaši saudzīgā mazgāšanas 
režīmā. 

 

BALINĀŠANA 
 

1.  Apģērbu var apstrādāt ar hloru, kā arī skābekli saturošu 
balinātāju (piemēram, ļoti stipru veļas mazgāšanas līdzekli). 

2.  Apģērbu nedrīkst apstrādāt ar balinātāju, piemēram, to var 
mazgāt tikai ar krāsainiem un smalkiem apģērbiem paredzētu 
mazgāšanas līdzekli. 

3.  Apģērbu var apstrādāt ar skābekli saturošu balinātāju 
(piemēram, ļoti stipru veļas mazgāšanas līdzekli). 

GLUDINĀŠANA 

 

1.  Negludināt karstā režīmā, piemēram, līdz 110 °C un, vēlams, bez tvaika. 

2.  Gludināt mēreni karstā režīmā, piemēram, līdz 150 °C. 

3.  Gludināt karstā režīmā, piemēram, līdz 200 °C. 

4.  Negludināt. 
 

 

  
 

 

 

ĶĪMISKĀ TĪRĪŠANA 

 

1.  Netīrīt ķīmiskajā tīrīšanā. 

2.  Tikai ķīmiskā tīrīšana. 
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3.  Apģērbu var tīrīt ar perhloretilēna, ogļūdeņraža, R113 un R11 šķīdumiem. 

4.  Apģērbu var tīrīt ar R113 un ogļūdeņraža šķīdumiem. 

5.  Apģērbu var apstrādāt, izmantojot tikai mitrās tīrīšanas metodi. 

6.  Apģērbu var tīrīt ar perhloretilēna, ogļūdeņraža, R113 un R11 šķīdumiem, 
ierobežoti pievienojot temperatūru un mitrumu. 

7.  Apģērbu var tīrīt ar R113 un ogļūdeņraža šķīdumu, ierobežoti pievienojot 

temperatūru un mitrumu. 

8.  Apģērbu var apstrādāt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi, taču jāierobežo 
mehāniskais spiediens. 

   

ŽĀVĒŠANA 

 

1.  Neizgriezt centrifūgā. 

2.  Žāvēt centrifūgā, izmantojot saudzīgo režīmu. 

3.  Žāvēt centrifūgā, normālā režīmā. 

 

Importēts no Čehijas republikas 

 


