BROSZURA ZE WSKAZÓWKAMI
I RADAMI, JAK UZYSKAĆ
NIESKAZITELNIE CZYSTE PRANIE

Ta broszura zawiera wiele wskazówek,
rad i pomysłów, które pokażą jak
najlepiej zadbać o swoje pranie, jak
najefektywniej wykorzystać pralkę
i utrzymać ubrania w idealnym stanie na
długi czas.

Czyste ubrania i pościel to ważna
część naszego życia, dlaczego więc
nie spędzić trochę więcej czasu
i skutecznie o nie zadbać?
Każdemu z nas przynajmniej raz
zdarzyło się pechowo zniszczyć ubranie,
nastawiając pralkę na zły program, nie
mogąc usunąć uporczywej plamy czy
choćby korzystając z niewłaściwych
produktów.
Mamy nadzieję, że dzięki temu
przewodnikowi to się już
nigdy nie powtórzy.
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1.

PRZED PRANIEM

SPRAWDŹ DOKŁADNIE KAŻDE UBRANIE

Jeśli ubrania mają szwy, które się rozchodzą, lub luźne guziki, które mogą odpaść w czasie
prania, należy zwrócić uwagę na te problemy przed włożeniem ubrań do pralki. Dzięki temu
nie będzie trzeba zaszywać dziur ani przyszywać brakujących guzików.

OPRÓŻNIJ KIESZENIE

O opróżnieniu kieszeni ubrań, szczególnie spodni i marynarek, nie powinniśmy nigdy zapominać.
Często – właściwie nazbyt często! - banknoty, monety (które mogą spowodować problemy,
jeśli utkną w pralce), chusteczki higieniczne i kawałki papieru mogą wylądować w praniu
i rozpadają się w trakcie cyklu, brudząc wszystkie inne ubrania

PRZEWRÓĆ DŻINSY NA LEWĄ STRONĘ I ZAPNIJ WSZYSTKIE ZAMKI

Jeśli zapomnimy przewrócić dżinsy na lewą stronę przed praniem, kolor może wyblaknąć,
czasem powodując powstanie nieestetycznych przetartych linii. Zamki błyskawiczne należy
zapinać, aby uniknąć ich uszkodzenia

CZYTAJ UWAŻNIE METKI

Kusić może zebranie wszystkich brudnych ubrań i wrzucenie ich od razu do pralki, bez
segregowania różnych materiałów i kolorów. Jednak może to przynieść katastrofalne
skutki. Niektóre ubrania skurczą się, inne zmechacą, a jeszcze inne całkowicie się zniszczą.
Dlatego przed zrobieniem prania powinniśmy zawsze czytać informację na metce i zwrócić
uwagę na to:
• czy ubranie można prać w pralce
• jaka jest maksymalna temperatura prania
• jaki rodzaj prania jest wymagany
• czy dana tkanina może być odwirowana

SEGREGUJ KOLORY

Jeśli już jesteśmy pewni, że ubrania nadają się do prania w pralce oraz posegregowaliśmy
je według informacji na metkach i instrukcji dotyczących prania, musimy je
posegregować według kolorów. Bardzo łatwo wrzucić słynną „czerwoną skarpetkę”
do białego prania i nieodwracalnie zafarbować wszystkie białe koszule na różowo.
Jeszcze łatwiej doprowadzić do szarzenia białych ubrań poprzez ich pranie z kolorami.
Dlatego trzeba podzielić brudne ubrania na:
• kolorowe: o podobnym odcieniu koloru, prane oddzielnie w niskiej temperaturze
• czarne: czarne lub bardzo ciemne, prawie czarne ubrania, prane oddzielnie w niskiej
temperaturze
• białe: tylko białe ubrania
• jasno-kolorowe: ubrania o bardzo jasnym kolorze, które były już wcześniej prane, dzięki
czemu wiemy, że nie wyblakną.
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SEGREGUJ TKANINY

Oczywiście nie można prać wełny razem z bawełną. Jeśli byśmy tak robili, nasze ulubione
swetry nieuchronnie po praniu byłyby zmatowione i nie nadawałyby się do noszenia.
Wszystkie nowoczesne pralki umożliwiają nastawienie różnych programów przeznaczonych
do konkretnej tkaniny, z której wykonane są ubrania, które chcemy wyprać. W tym przypadku
również trzeba zapoznać się z informacjami na metkach, żeby wybrać odpowiedni program
oraz dowiedzieć się, które ubrania można prać razem.

PROSZEK LUB PŁYN DO PRANIA

Ilu z nas używa tego samego rodzaju proszku lub płynu do prania do wszystkich rodzajów prania?
Warto wiedzieć, że:
• dla każdego rodzaju prania proszek lub płyn do prania powinien być dozowany zgodnie
z instrukcją na opakowaniu lub instrukcją obsługi pralki;
• zaleca się dobranie proszku lub płynu do prania do rodzaju pranych ubrań i ich koloru:
lepiej używać proszku w przypadku bardziej opornych, białych i jasno-kolorowych ubrań,
a płynu do prania w przypadku kolorowych, ciemnych i bardziej delikatnych ubrań;
• przy dozowaniu należy wziąć pod uwagę twardość wody;
• można stosować wybielacze jedynie w przypadku, jeśli metka na ubraniu dopuszcza taką
możliwość.

TEMPERATURA

Nie ma potrzeby prania wszystkiego w temperaturze 90°, ponieważ nowoczesne technologie
pozwalają na skuteczne pranie i usunięcie wszystkich plam w temperaturze 30-40°. Dobór
temperatury to podstawa prania, nie tylko dlatego, że pozwala nam zaoszczędzić energię
elektryczną, ale także dlatego, że odpowiednia temperatura pomoże nam dobrze zadbać
o nasze ubrania. Ciągłe pranie ubrań nawet z mocnych tkanin w wysokiej temperaturze może
je niszczyć w dłuższym okresie czasu. Dlatego warto sprawdzać temperatury zalecane dla
każdego prania; pozwala to również uniknąć strat.
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2.

CZYSTOŚĆ PRANIA

Czasem musimy walczyć z plamami, które trudno usunąć za pomocą
zwykłych proszków do prania. Jeśli znamy rodzaj plamy i tkaniny,
możemy uniknąć tego problemu.

Usuwanie najbardziej opornych plam z różnych tkanin.
Poniżej przedstawiamy przykłady plam,które można znaleźć na różnych tkaninach oraz
wskazówki, jak je usunąć przed praniem.

Częste plamy
NAPOJE ALKOHOLOWE

Należy od razu osuszyć je suchą szmatką a ubranie uprać w zimnej wodzie, dodając proszek
przeznaczony specjalnie do delikatnego prania. W przypadku plam z wina, wymagana
jest większa dbałość, w plamę należy wetrzeć roztwór wody i konkretnego produktu do
usuwania plam.

KAWA

Jeśli to możliwe, należy od razu zmyć plamę szarym mydłem i gorącą wodą. Jeśli plama
jest już zaschnięta, może pomóc polanie jej mieszanką gliceryny, amoniaku i alkoholu.

MASŁO

Masło to wysoko nasycony tłuszcz, więc należy usuwać je bardzo dokładnie. Najpierw
należy usunąć jakiekolwiek pozostałości, a następnie polać plamę płynnym detergentem
i delikatnie trzeć szczotką o miękkim włosiu.

HERBATA

Tradycyjnie herbatę można usunąć za pomocą octu i soku z cytryny, które należy
pozostawić na plamie przez około godzinę, po czym można normalnie uprać ubranie. Tak
jak w przypadku kawy, można również zastosować glicerynę.

SMAR

Często najbardziej obawiamy się plam ze smaru, ale w rzeczywistości nie są one aż tak
trudne do usunięcia. Skutecznym rozwiązaniem jest polanie tkaniny mydłem w płynie lub,
w przypadku bardzo uciążliwych śladów, zastosowanie wody zmieszanej pół na pół z sodą
na plamę i wtarcie w plamę. Następnie należy uprać ubranie w pralce jak zwykle.

KREW

Plamy z krwi należą do najtrudniejszych do usunięcia. Trzeba umieścić poplamione ubranie
w misce z zimną wodą z odrobiną soli i pozostawić je do namoczenia przynajmniej
na godzinę. W przypadku bardziej opornych plam, można spróbować użyć masy
przygotowanej ze skrobi kukurydzianej i wody pół na pół, wcierać ją w plamę przez kilka
minut, a następnie uprać ubranie w pralce jak zwykle.
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JAJKA

W tym przypadku niezbędna jest zimna woda: należy namoczyć ubranie w wodzie przez
około godzinę przed rozpoczęciem prania w pralce. Jeśli to nie wystarczy do usunięcia
plamy, można również zastosować nadtlenek wodoru rozpuszczony w wodzie bezpośrednio
na plamę i wetrzeć, a następnie uprać ubranie w pralce jak zwykle.

TŁUSTE PLAMY

Na tłuste plamy należy zawsze najpierw zastosować płyn do mycia naczyń. Na plamy
z czerwonego wina należy jak najszybciej zastosować wodę gazowaną.

TUSZ

Przewrócić ubranie na lewą stronę i polać plamę z tyłu stężonym roztworem płynu do
mycia naczyń i spirytusu, podkładając pod ubranie ręcznik papierowy.

CZEKOLADA

Aby usunąć czekoladę należy wymieszać łyżeczkę mydła w kubku z wodą i zastosować
ten płyn na plamę, zostawić na pół godziny i wyprać ubranie. Rozmiękczy to plamę, dzięki
czemu rozpuści się ona w trakcie prania.

POT

Zastosować na plamę płynny detergent i dobrze wetrzeć.

SOS POMIDOROWY

Jednym z domowych sposobów jest podgrzanie soku cytrynowego, dodanie do niego
szczypty soli, a następnie wtarcie w plamę przed upraniem ubrania.

RDZA

Jednym z tradycyjnych sposobów jest podgrzanie soku cytrynowego, dodanie do niego
szczypty soli, a następnie wtarcie w plamę przed praniem ubrania.

GUMA DO ŻUCIA

Włożyć ubranie do zamrażarki, aby guma stwardniała, zeskrobać ją z tkaniny nożem.
Następnie uprać ubranie jak zwykle.

KWAŚNY OWOC

W takim przypadku można użyć zimnej wody z gliceryną bezpośrednio na plamę.
Pozostawić przynajmniej na godzinę, a następnie uprać w pralce jak zwykle.

SZMINKA

Wylać kilka kropel alkoholu na bawełnianą watę i przycisnąć mocno do plamy bez
pocierania.

WOSK ZE ŚWIECZKI

Poczekać, aż wosk ostygnie i przycisnąć najmocniej, jak się da. Następnie zeskrobać go
nożem. Na końcu umieścić ubranie pomiędzy dwoma ręcznikami papierowymi (jeden
nad plamą,a drugi pod nią) i podgrzać fragment żelazkiem, dzięki czemu pozostały wosk
przyklei się do papieru.
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Plamy robione przez dzieci
Dzieci zawsze znajdą nowe sposoby na świetną zabawę i ubrudzenie się. Niektóre z tych
sposobów trudno sobie wyobrazić! Poniżej wymieniono najczęstsze plamy robione przez
dzieci (co nie znaczy, że nie mogą również trafić się wśród zabrudzonych ubrań osób
dorosłych).

LODY

Gdy plama jest jeszcze świeża, użyć małego kawałka szarego mydła. Bardziej oporne,
zaschnięte plamy trzeba najpierw zmiękczyć za pomocą wody z boraksem.

KLEJ WINYLOWY

Pokryć plamę szarym mydłem, bez pocierania, i namoczyć w zimnej wodzie. Następnie
uprać w pralce.

SOK OWOCOWY

Plamy z soków owocowych można usunąć za pomocą różnych rozwiązań; jednym z nich
jest wtarcie w plamę soku z cytryny. Innym jest zastosowanie na plamę wody gazowanej
lub białego octu. Jeśli plama jest uporczywa lub bardzo stara, zaleca się użyć glicerynę,
którą należy pozostawić do działania przez około dwadzieścia minut, a następnie spłukać
letnią wodą i uprać w pralce jak zwykle.

MOCZ

Jeśli plama jest ciągle świeża, namoczyć ubranie w wodzie z szarym mydłem oraz
dwutlenkiem sody, a następnie uprać w pralce. Plamę można również pokropić kilkoma
kroplami roztworu nadtlenku wodoru lub amoniaku z wodą.

TRAWA

Plamy z trawy należy pokropić białym octem, zostawić na około godzinę, a następnie
uprać w pralce.

FLAMASTRY

Rozpuścić trochę skrobi w zimnej wodzie, pokropić plamę roztworem, pozostawić do
wyschnięcia i następnie dobrze wyszczotkować, aby usunąć pozostałości przed upraniem
w pralce.
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Pranie ubrań dziecięcych
Skóra niemowlaków jest bardziej delikatna niż dorosłych, zatem trzeba prać ich ubrania ze
szczególną dbałością.

CZEGO UNIKAĆ A CZEGO UŻYWAĆ

Ponieważ skóra niemowlaka jest bardzo wrażliwa, bardzo ważny jest odpowiedni dobór
proszków i płynów do prania oraz dodatków używanych do prania. Aby uzyskać ładny
zapach, można dodać do prania kilka kropel olejku lawendowego lub ulubionego
naturalnego zapachu. Oczywiście dobrze jest prać ubrania niemowlaków oddzielnie
od ubrań dorosłych. Po upraniu unikać wieszania ubrań niemowlaków na podwórku
w najbardziej ruchliwej porze dnia, unikać zanieczyszczenia lub zabrudzenia drobnym pyłem.

TYPOWE PLAMY NA UBRANKACH NIEMOWLAKÓW

W przypadku wszelkich plam z moczu, kału i jedzenia, zaleca się pranie wstępne ubrania
przed włożeniem do pralki. Zadziałać może namoczenie w letniej wodzie wymieszanej
z szarym mydłem i sodą oczyszczoną na kilka godzin.

Jak utrzymać biel
Jak można utrzymać biel białych ubrań? Poniżej kilka sugestii dotyczących wywabiania
plam i przywrócenia pięknej bieli ubrań. Pamiętać należy, że stosowanie wybielacza to nie
zawsze dobry pomysł i że na dłuższą metę powoduje szarzenie ubrań i niszczy tkaniny.

FIRANKI

Firanki mogą czasem przesiąkać dymem i tłuszczem. W takim przypadku zaleca się używanie
bardziej intensywnego cyklu z praniem wstępnym, aby firanki były jaśniejsze i czystsze.

OBRUSY

Dobrze jest zawsze najpierw przeprać obrusy z wybielaczem.

Buty
Ile par butów masz w swojej garderobie? A ile z nich zawsze wygląda jak nowe i jest w
doskonałym stanie? Poniżej kilka wskazówek dotyczących regularnego czyszczenia butów,
aby utrzymać je w idealnym stanie.

BUTY Z TKANINY

Buty z tkaniny są niewątpliwie łatwiejsze w utrzymaniu niż buty wykonane z innych
materiałów, ponieważ można je łatwo wyprać w pralce lub ręcznie. Jeśli mają sznurówki,
trzeba je usunąć przed praniem i wyprać osobno w misce. Następnie buty należy wyprać
w zimnej wodzie z mydłem i płynem zmiękczającym. Aby utrzymać kształt butów, zaleca
się włożenie gazety do środka butów po praniu, zanim wyschną.
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3.

Co robić, by rzadziej prasować

Po wypraniu ubrań oczywiście trzeba je wysuszyć.
Jednak czy mamy pewność, że odpowiednio wykorzystujemy czas
suszenia i uzyskujemy najlepszy możliwy efekt?
Poniżej kilka sugestii, w jaki sposób najskuteczniej suszyć różne rodzaje
tkanin i ubrań. Oraz kilka trików, co zrobić by mniej prasować.

ROZWIESZAJ ODPOWIEDNIO PRANIE, ABY UNIKNĄĆ ZAGNIECEŃ

Aby skutecznie rozwiesić pranie i zminimalizować czas suszenia, ale przede wszystkim uniknąć
prasowania ubrań po wysuszeniu (jeśli tkaniny można prasować), należy rozwiesić je w taki
sposób, aby zapobiec powstawaniu zagnieceń. Staraj się unikać rozwieszania ubrań na
sznurze do rozwieszania prania, ponieważ nieuchronnie prowadzi to do zagnieceń, podobnie
jak stosowanie klamerek.

ROZWIEŚ PRANIE ZARAZ PO WYJĘCIU Z PRALKI

Inną sugestią jest rozwieszanie ubrań na suszarce zaraz po zakończeniu cyklu prania,strzepując
je energicznie przed rozwieszeniem. Dzięki temu łatwiej wyschną i nie powstaną dodatkowe
zagniecenia, które pojawiłyby się, gdyby ubrania pozostały zbyt długo w pralce.

CYKLE WIROWANIA

Jeśli masz nowoczesną pralkę, która umożliwia wybór obrotów wirowania w danym programie,
lepiej wybrać niższą liczbę obrotów, aby uniknąć dodatkowych zagnieceń.

KLAMERKI NA UBRANIA

Klamerki plastikowe są lepsze od drewnianych, ponieważ te ostatnie mogą czasem pochłaniać
i uwolnić kolor poprzednio wieszanych ubrań. Należy również umieścić je na ubraniu w takim
miejscu, żeby jakiekolwiek ślady pozostawione przez klamerki nie były widoczne podczas
noszenia ubrania.

KORZYSTAJ Z SUSZARKI

Nie każdy wie, że odpowiednie stosowanie suszarki może nie tylko pomóc uniknąć prasowania,
ale również uzyskać czystsze i bardziej higieniczne pranie. Szczególnie prześcieradła, ręczniki
i szlafroki po suszeniu staną się bardziej miękkie i delikatne jak nowe. Jeśli wybierzesz opcję
z prasowaniem w programie suszenia, ubrania będą miały optymalny poziom wilgotności
umożliwiający łatwe prasowanie. Przekonanie,że suszarki niszczą tkaniny i zużywają duże
ilości energii elektrycznej można włożyć między bajki. Nowoczesne suszarki mają cykle, które
spełniają różne wymagania i suszą ubrania w umiarkowanych temperaturach, dbając o
pranie oraz gwarantując oszczędności energii.

PRANIE ŚLADÓW PO ODCIŚNIĘTYM SZNURZE

Czasem sznur na pranie może zostawiać widoczne ślady na ubraniach rozwieszonych do
wyschnięcia. Umieszczenie kawałka materiału między suszonym ubraniem a sznurem może
temu zapobiec.
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UBRANIA WEŁNIANE

W miarę możliwości ubrań wełnianych nie powinno się rozwieszać, ale suszyć je rozłożone
płasko, aby zapobiec utracie kształtu. Jeśli były prane ręcznie, dobrze jest najpierw zwinąć je
w ręczniku, aby pochłonął on nadmiar wody.

UBRANIA KOLOROWE

Ubrania kolorowe są bardzo wrażliwe na słońce, pozostawione długo na słońcu mogą
wyblaknąć i zniszczyć się, być może również przybierając kolor sznura na bieliznę lub suszarki.
Dlatego też powinno się je zawsze rozwieszać przewrócone na lewą stronę i wystawiać na
bezpośrednie światło słoneczne tylko przez czas niezbędny do wysuszenia.

SPÓDNICE

Spódnice najlepiej wieszać za pasek. Jako że często są one wykonane z tkanin syntetycznych
lub mieszanych, w takim przypadku zwykle nie trzeba ich prasować i znacznie szybciej wyschną.

PRZEŚCIERADŁA

Prześcieradła zwykle potrzebują najwięcej czasu na wyschnięcie. Aby łatwiej i szybciej
wysuszyć prześcieradło, można przypiąć je do dwóch równoległych sznurów na pranie
przeciwnymi brzegami przy pomocy wielu klamerek, tworząc coś w rodzaju worka. W innym
wypadku, jeśli wiesza się je na zewnątrz, i nie trzeba się martwić, że dotknie ziemi, można je
przypiąć do sznura na jednym brzegu, za pomocą wielu klamerek, ale bez zginania go.

FIRANKI

Firanki są wykonane z innych materiałów niż ubrania, dlatego dobrze jest je powiesić w oknie,
gdy są jeszcze wilgotne i w ten sposób wysuszyć. Można je przeprasować żelazkiem z parą,
aby usunąć zagnieceń.

NARZUTA NA KANAPĘ

Ważne,żeby narzuty na kanapę zachowały swój kształt. Aby tak się stało, należy położyć je
z powrotem na poduszkach, gdy są jeszcze trochę wilgotne, żeby wpasowały się dokładnie
w kształt kanapy.

UBRANIA PRANE RĘCZNIE

Jednym z problemów przy praniu ręcznym jest usunięcie nadmiaru wody. Nastawienie pralki na
cykl wirowania może pomóc (w przypadku ubrań, które można wirować). W innym wypadku,
można położyć biały ręcznik na suszarce i położyć na nim poziomo ubrania, aby zachowały
swój kształt. Ubrania jedwabne należy prasować, gdy są jeszcze wilgotne.

T-SHIRTY

T-shirty należy energicznie strzepnąć, potem przypiąć za dolne brzegi, kołnierzykiem do dołu,
aby zapewnić efekt „naturalnego prasowania”.

SPODNIE

Spodnie należy przypiąć do sznura za nogawki, i oczywiście, strzepnąć kilka razy przed
rozwieszeniem na sznurze, tak jak wszystkie inne ubrania.

KOSZULE

Koszulom należy poświęcić szczególną uwagę: należy je strzepnąć, a brzegi rozprostować
palcami, aby wygładzić materiał najbardziej, jak się da. Należy je wieszać na wieszakach,
żeby zachowały swój kształt i można było je łatwiej prasować.
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3. Co robić, by rzadziej prasować

4.

Jak uratować zafarbowane ubrania

I znowu się stało: kolejny raz biała koszula nabrała subtelnego odcienia
różu dzięki starej dobrej czerwonej skarpetce, która wmieszała się przez
przypadek w białe pranie.
I co teraz zrobić? Nie trzeba rozpaczać.
Mamy sposoby, aby jeszcze uratować koszulę.
Spróbujmy przywrócić biel koszuli.
Każdemu z nas przydarzyło się to przynajmniej raz: włożyliśmy kolorowe lub
ciemne ubranie do białego prania i całe pranie zostało zniszczone.
W takim przypadku, przed uprasowaniem wysuszonego ubrania, należy
uprać je jeszcze raz z innymi białymi ubraniami w programie zalecanym
do tego typu tkanin i dodać chusteczkę do pochłaniania koloru
(są szeroko dostępne na rynku pod różnymi markami). Dzięki temu szare
lub różowe ubranie odzyska swój naturalny kolor.
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4. JAK DBAĆ O PRALKĘ

5.

Jak dbać o pralkę

Aby mieć zawsze nieskazitelnie czyste pranie, musimy oczywiście dobrze
dbać o naszą pralkę, zaufanego przyjaciela, który oszczędza nam
codziennie dużo ciężkiej pracy.

1
Nie zostawiaj prania w bębnie

Warto starać się nie zostawiać prania w bębnie zbyt długo, dzięki czemu unikniemy tworzenia
się pleśni w jego wnętrzu na przestrzeni lat. Oprócz tego, że pranie ma nieprzyjemny zapach,
na dłuższą metę pleśń może zniszczyć pralkę.

2
Regularnie przeprowadzaj cykle czyszczenia
Co 4 do 6 tygodni, należy włączyć
cykl prania
w pustej pralce w wysokiej
temperaturze(przynajmniej 60°) z niewielką ilością proszku lub płynu do prania, lub włączyć
cykl samo-czyszczenia (jeśli model go posiada). Dzięki temu usuwane są jakiekolwiek
pozostałości prania i pralka się oczyszcza. Aby oczyścić cały bęben, należy wybrać najdłuższy
dostępny program i dodać trochę sody (w niewielkich ilościach).

3
Czyszczenie szufladki na proszek do prania

Należy często czyścić szufladkę na proszek doprania: jak często pamiętamy o tym, żeby to
zrobić, gdy pralka zakończyła swój cykl lub przed uruchomieniem nowego? Nie tak często jak
trzeba! Tak naprawdę to bardzo ważny krok, ponieważ dzięki temu proszek lub płyn do prania
działa skutecznie, a pranie jest zawsze czyste i pachnące. Czyszczenie szufladki zapobiega
tworzeniu się pleśni w skomplikowanych strukturach budowy pralki, gdzie mogą przyklejać
się pozostałości proszku. Dzięki temu cały proszek zostaje zużyty i nie przywiera do szufladki.
Jednym ze sposobów jest wyciągnięcie szufladki i wyczyszczenie jej wybielaczem przez 10
minut, po czym odpowiednie wypłukanie.
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5. Jak dbać o pralkę

6.

Jak zaoszczędzić pieniądze

Wreszcie rozdział, na który wszyscy czekają: jak zaoszczędzić
pieniądze na praniu. Oczywiście, oprócz odpowiedniego
doboru pralki, można użyć kilu trików na etapie prania.
Poniżej znajduje się lista takich wskazówek i inne opcje
robienia prania, dzięki którym można zaoszczędzić pieniądze.
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6. JAK ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE

WODOROWĘGLAN

Wodorowęglan, który jest również naturalnym dezodorantem, można stosować zamiast
zwykłych chemicznych odplamiaczy do białych tkanin z naturalnych włókien (roztwór
zawierający 1 część wody i 3 części wodorowęglanu). Wetrzeć w plamę, ale nie zbyt mocno,
zostawić do działania przez godzinę i następnie uprać jak zwykle w pralce. Można go również
stosować jako dodatek do stosowanego zwykle proszku lub płynu do prania (wystarczy pół
kubka), lub z odrobiną wybielacza, aby zintensyfikować jasność bieli.

WYBÓR CZASU PRANIA

Niektóre firmy energetyczne określają na rachunkach, że można zaoszczędzić pieniądze
poprzez używanie energii w określonych przedziałach czasowych, jak np. w weekend i
od 19:00 do wczesnego rana następnego dnia. Dlatego robienie prania w tych okresach
to dobry pomysł, ponieważ może zaoszczędzić około 20% kwoty na rachunku za energię
elektryczną. Warto pamiętać, że wiele pralek ma funkcję, która umożliwia zaprogramowanie
czasu rozpoczęcia prania.

ODPOWIEDNI ZAŁADUNEK

Należy włączać pralkę tylko jeśli jest pełna, ale nie przeładowana – zostawianie wolnego
miejsca to strata, ale przy przeładowaniu bębna ślady proszku mogą zostawać na ubraniach
(co może powodować swędzenie i silne alergie, szczególnie jeśli proszek zawiera mocne
chemikalia) i trzeba będzie powtórzyć cykl, aby je usunąć. Warto pamiętać, że niektóre pralki
mają funkcję, która rozpoznaje w środku rozmiar i wagę ubrań i automatycznie dostosowuje
zużycie wody i energii elektrycznej do załadunku.

WYBÓR PROGRAMU

Należy zawsze wybierać program prania zgodnie z instrukcją obsługi pralki oraz informacją
na metce pranych ubrań, ale przede wszystkim trzeba uważać, żeby nie przesadzić ze zbyt
wysoką temperaturą. Czasem niska temperatura wystarczy, aby uzyskać pożądany efekt.

PO PRANIU

Należy rozwieszać pranie wyciągnięte właśnie z pralki z dużą dbałością. Należy to robić
schludnie, rozprostowując zagniecenia i zagięcia, składając prześcieradła na pół i wieszając
koszule na wieszakach na ubrania. Takie małe triki zaoszczędzą czas i energię potrzebne na
prasowanie. Okaże się, że niektórych ubrań nie trzeba będzie w ogóle prasować, lub zajmie
to połowę czasu, który zwykle na to poświęcamy.

NIE SUSZ PRANIA NA GRZEJNIKACH

Nawet jeśli grzejniki są włączone, nie należy suszyć na nich prania. Obniża to poziom ciepła
w domu, zmusza nas to podkręcania grzejników i często niszczy włókna ubrań ze względu na
bezpośredni kontakt z wysoką temperaturą. W związku z tym suszenie ubrań na grzejnikach
nie jest polecane.

ALTERNATYWA DLA PŁYNU ZMIĘKCZAJĄCEGO TKANINY

Popularną alternatywą dla płynu zmiękczającego jest dodanie 100 ml białego octu do prania,
co zapobiega osadzaniu się kamienia i zmiękcza włókna bez zanieczyszczania środowiska.

PRANIE WSTĘPNE - TYLKO JEŚLI NIEZBĘDNE

W większości przypadków cykl prania wstępnego nie jest potrzebny, więc po co go używać?
Każdy, kto chce chronić środowisko i zaoszczędzić pieniądze, powinien unikać prania
wstępnego ubrań, o ile nie jest to konkretnie zalecane.
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