
Brosura cu sfaturi si trucuri pentru 
rufe impecabile



Cu totii am avut ghinionul, cel putin o data, 
sa deterioram un obiect de imbracaminte 

prin setarea gresita a programului de 
spalare, esuand in incercarea de a indeparta 

o pata sau prin utilizarea unor produse de 
curatare nepotrivite.

Prin acest ghid speram sa te ajutam ca 
aceste lucruri sa nu se mai repete.

Aceasta brosura contine sfaturi, trucuri 
si idei despre cum sa ai grija cel mai bine 
de rufele tale, despre cum sa folosesti 
masina de spalat la maximum de eficienta 
si sa pastrezi hainele tale in stare perfecta 
pentru o perioada lunga de timp. 

Curatarea hainelor si a textilelor reprezinta o 
parte importanta din viata noastra, asadar, de 

ce sa nu acorzi putin timp pentru a o face intr-un 
mod eficient?
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EXAMINEAZA FIECARE RUFA CU ATENTIE 
Dacă îmbrăcămintea dvs. are cusături desfacute sau nasturi care stau sa cada în timpul spălării, ar trebui să 
observați aceste probleme înainte de a pune totul în mașina de spălat. În acest fel nu veți fi nevoit sa reparati 
mai mult la cusaturi sau sa inlocuiti nasturii care lipsesc.

SCOATETI TOT DIN BUZUNARE 
Golirea buzunarelor hainelor, în special ale pantalonilor și jachetelor, este un pas pe care nu trebuie să-l uităm 
niciodată. Foarte des - poate prea des! - uitam in buzunare bancnote, monede (care ar putea cauza probleme 
în cazul în care se blochează în mașina de spălat), servetele și bucăți de hârtie care se dezintegrează de cele 
mai multe ori în timpul ciclului, murdarind toate celelalte haine.

INTOARCE BLUGII PE DOS SI INCHEIE TOTI NASTURII SAU FERMOARELE 
Dacă nu întoarcem blugii pe dos înainte de a îi baga la spălat, culoarea se poate estompa si uneori poate creea 
linii pale. Fermoarele ar trebui inchise pentru a preveni deteriorarea lor

CITITI CU ATENTIE ETICHETELE 
Poate fi tentant sa indesi toate rufele la gramada in masina de spalat, fara a le 
separa in functie de textura si culoare. Dar acest lucru poate duce la deteriorari 
majore. Unele rufe se pot micsora, altele se pot largi sau se pot deteriora permanent.  
Asadar, inainte de a spala rufele ar trebui sa citim intotdeauna etichetele:
•	 daca	articolul	este	potrivit	spalarii	la	masina
•	 temperatura	maxima	de	spalare
•	 tipul	potrivit	de	program
•	 daca	suporta	sau	nu	ciclul	de	stoarcere

SEPARA PE CULORI 
Odata ce ne-am asigurat ca rufele pot fi spalate la masina si le-am separat conform etichetelor, trebuie sa le separam 
pe culori. Din intamplare, neintentionat, uitam faimoasa “soseta rosie” in masina de spalat intre rufele albe si le 
coloram pe toate in roz. Cu usurinta putem, de asemenea sa le coloram in gri daca le amestecam cu tesaturi negre.  
Asadar, este esential sa le separam pe culori:
•	 colorate:	nuante	similare	de	culoare,	spalare	separata,	temperatura	scazuta
•	 negre:	negre	sau	foarte	inchise,	articole	aproape	negre,	temperatura	scazuta,	spalare	separata
•	 albe:	numai	articole	albe
•	 articole	colorate	foarte	deschis:	articole	deschise	la	culoare	ce	au	fost	deja	spalate,	pentru	a	ne	asigura	ca	

nu le iese culoarea.

SEPARAREA TESATURILOR 
Evident ca nu putem spala articole cu lana impreuna cu cele de bumbac. Daca am proceda astfel, bluzele 
noastre favorite ar deveni inevitabil de nepurtat. Toate masinile de spalat moderne ne permit setarea 
programelor diferit in functie de tesatura articolelor pe care dorim sa le spalam. De aici si importanta citirii 
etichetelor, pentru a sti programul potrivit si articolele ce pot fi spalate impreuna.

DETERGENTUL LICHID SAU PUDRA 
Cati dintre noi utilizam acelasi tip de detergent, pudra sau lichid, pentru toate tipurile de rufe?  
Este important sa stim ca:
•	 pentru	fiecare	tip	de	spalare,	detergentul	pudra	sau	lichid	trebuie	dozat	conform	etichetei	de	pe	ambalaj	

sau manualului de instructiuni al masinii de spalat.
•	 Este	recomandat	sa	alegem	tipul	de	detergent	in	functie	de	tipul	articolului	si	al	culorii:	este	mai	bine	sa	

utilizam detergent pudra la articolele albe sau in culori pale pentru ca este mai rezistent si detergent lichid 
pentru articolele colorate, negre sau tesaturile delicate.

•	 Este	important	sa	luati	in	considerare	duritatea	apei	cand	decideti	dozajul	detergentului.
•	 Inalbitorul	ar	trebui	folosit	numai	atunci	cand	eticheta	articolului	mentioneaza	in	mod	expres	acest	lucru.

TEMPERATURA 
Nu este nevoie sa spalati totul la 90° deoarece tehnologiile moderne de spalare la 30-40° sunt de ajuns pentru 
spalarea eficienta a rufelor si indepartarea tuturor petelor. Alegerea temperaturii este fundamentala pentru 
spalare, nu numai pentru economia la electricitate dar si pentru protectia rufelor. Spalarea constanta, chiar 
si a celor mai rezistente materiale, la temperaturi inalte va duce la deteriorarea lor in timp. Asadar verificati 
temperatura recomandata pe etichete sau in manualul de instructiuni al masinii de spalat, inainte de fiecare 
spalare; veti evita, de asemenea consumul excesiv de energie.

1. INAINTE DE A SPALA 1. INAINTE DE A SPALA
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2.
Cateodata ne chinuim sa eliminam pete greu de 
indepartat, acestea neputand fi scoase prin spalarea 
normala. Putem evita aceasta problema daca vom 
cunoaste tipul de pata si tesatura. 

Indepartarea celor mai persistente pete de pe tipuri diferite de 
tesaturi
Urmatoarele enumerari sunt doar cateva exemple generale de pete care se pot regasi pe diverse textile, 
impreuna cu o serie de sfaturi pentru indepartarea lor inainte de spalare

CURATENIA RUFELOR NOASTRE

Pete comune
BAUTURI ALCOOLICE 
Acestea trebuiesc tamponate imediat cu o carpa uscata iar materialul spalat cu apa rece, adaugand o 
pudra speciala pentru astfel de pete. Pentru pete de vin este necesara mai multa atentie: pata trebuie 
frecata cu o solutie cu apa si un produs de indepartare a petelor.

CAFEA 
Daca este posibil, curatati pata imediat cu sapun si apa fierbinte. daca este o pata veche, poate fi tamponata 
cu un amestec de glicerina, amoniac si alcool.

UNT 
Untul	este	o	grasime	saturata,	asadar	trebuie	indepartat	cu	multa	grija.	Inainte	de	toate,	indepartati	orice	
reziduu, apoi aplicati detergent lichid peste pata frecand usor cu o perie moale.

CEAI 
In	mod	 traditional	 ceaiul	 poate	 fi	 indepartat	 cu	 otet	 si	 suc	 de	 lamaie	 care	 trebuie	 sa	 ramana	pe	pata	
aproximativ o ora, ulterior materialul putand fi spalat normal. Ca si in cazul petelor de cafea, glicerina 
poate fi o solutie buna.

GRASIME 
Petele de grasime sunt privite ca fiind foarte greu de eliminat, dar nu este imposibil. O solutie foarte 
eficienta este sa tamponam materialul cu sapun lichid, sau in cazul unei pete mai dificile folositi o solutie 
compusa din parti egale de soda si apa si cu care frecati pata. Apoi spalati articoulul de imbracaminte in 
masina de spalat, la un program normal.

SANGE 
Sangele este una dintre petele cele mai greu de indepartat. Este esential sa lasati materialul la inmuiat 
in apa rece cu sare cel putin o ora. Pentru pete mai dificile incercati sa faceti o crema din parti egale de 
amidon si apa rece, apoi frecati pata cateva minute, ulterior spalati materialul normal la masina de spalat.

2. CURATENIA RUFELOR NOASTRE

OUA 
In	acest	caz	apa	rece	este	absolut	necesara:	lasati	materialul	la	inmuiat	pentru	aproximativ	o	ora	inainte	de	
spalarea acestuia la masina. Daca acest lucru nu a fost suficient pentru a indeparta pata, alternativa este 
sa folositi hidrogen peroxid diluat in apa, aplicat direct pe pata si frecat inainte de a fi spalat in masina la 
un program normal.

PETE ULEIOASE 
Petele uleioase trebuiesc intotdeauna pre-tratate cu detergent lichid. Orice pata de vin rosu trebuie tratata 
cu apa minerala in cel mai scurt timp posibil

CERNEALA 
Intoarceti	imbracamintea	pe	dos	si	tamponati	pata	cu	o	solutie	concentrata	de	detergent	lichid	plasand	
un servet de hartie dedesubt.

CIOCOLATA 
Pentru indepartarea ciocolatei amestecati o lingurita de detergent intr-un pahar cu apa si aplicati pe pata, 
dupa jumatate de ora spalati normal articolul de imbracaminte.. Acest lucru va inmuia pata care se va 
dizolva la spalare.

TRANSPIRATIE 
Pre-tratati pata cu detergent lichid si frecati bine.

SOS DE ROSII 
O solutie la indemana este sa fierbeti suc de lamaie cu un pic de sare apoi frecati pata inainte de spalarea 
normala a rufei.

RUGINA 
Metoda traditionala este tot fierberea sucului de lamaie cu putina sare apoi puneti pe pata si frecati 
materialul. Spalati apoi articolul la masina de spalat.

GUMA DE MESTECAT 
Puneti materialul in congelator pentru a se intari guma de mestecat apoi indepartati-l cu un cutit. Apoi 
spalati haina in mod normal la masina de spalat.

SUC DE FRUCTE ACIDE 
Aici secretul este sa aplicati o solutie din apa rece amestecata cu niste glicerina direct pe pata. Lasati sa 
actioneze pentru cel putin o ora apoi spalati la masina in mod normal.

RUJ 
Puneti cateva picaturi de alcool pe un disc demachiant apoi presati cu putere pe pata, fara sa frecati.

CEARA DE LUMANARE 
Asteptati sa se raceasca si sa se intareasca ceara. Apoi indepartati cu un cutit. Acum, plasati materialul 
intre doua servete de hartie si incalziti zona cu un fier de calcat astfel incat ceara ramasa sa fie absorbita 
de servetele de hartie.

2. CURATENIA RUFELOR NOASTRE
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Pete facute de copii
Copii se pare ca nu au dificultati in a gasi noi modalitati de a se juca si a se murdari, multe dintre acestea 
fiind greu de imaginat! Acestea sunt cateva dintre cele mai comune pete regasite pe hainele copiilor 
(totusi, le regasim de multe ori si pe hainele adultilor!)

INGHETATA 
Cat pata este inca proaspata, frecati cu O bucata de sapun. Pentru pete mai dificile ar trebui mai intai 
frecate cu apa si glicerina boraxata.

LIPICI 
Acoperiti pata cu detergent, fara sa frecati si lasati la inmuiat in apa rece. Apoi spalati la masina de spalat 
intr-un program normal.

SUC DE FRUCTE 
Exista solutii diverse pentru indepartarea petelor de suc; una dintre ele este sa frecati pata cu suc de 
lamaie. O alta solutie este sa pre-tratati pata cu apa minerala sau otet alb. Daca pata este mai veche sau 
greu de indepartat, este recomandat sa folositi glicerina care ar trebui sa ramana pe pata aproximativ 20 
minute apoi clatiti cu apa calduta si in final spalati normal la masina.

URINA 
Daca pata este inca proaspata, inmuiati materialul in apa cu sapun si bicarbonat apoi spalati la masina. O 
alternativa ar fi sa utilizati peroxid de hodrogen sau amoniac diluat in apa.

IARBA 
Petele de iarba trebuiesc tamponate cu otet alb si lasate pentru aproximativ o ora apoi spalate normal la 
masina.

PIX CU GEL 
Dizolvati niste amidon in apa rece, tamponati zona, lasati sa se usuce si periati bine pentru a indeparta 
urmele inainte de a spala normal la masina

2. CURATENIA RUFELOR NOASTRE

Incaltaminte
Cate perechi de incaltaminte aveti in dulap? Si cate dintre acestea mai arata ca noi sau in stare excelenta? Va 
dam cateva sfaturi pentru a va curata pantofii cu regularitate si a va asigura pastrarea lor in stare perfecta.

INCALTAMINTE DIN MATERIAL TEXTIL 
Incaltamintea	din	material	textil	este	fara	indoiala	mai	usor	de	pastrat	curata	decat	cea	din	alte	materiale,	
aceasta putand fi spalata cu usurinta in masina de spalat sau spalata in mod manual. Daca au sireturi, 
aceste	 trebuiesc	 intotdeauna	 scoase	 inainte	de	 spalare	 si	 spalate	 separat,	 de	mana.	 Incaltamintea	din	
material textil trebuie spalata in apa rece cu sapun si balsam. Pentru pastrarea lor in conditii perfecte 
introduceti niste bucati de plastic in interior dupa spalarea lor, inainte de uscare.

Pastrarea albului impecabil
Cum putem pastra albul rufelor? Aveti aici cateva sugestii pentru indepartarea petelor si revenirea la albul 
curat de altadata. Amintiti-va ca folosirea inalbitorului nu este intotdeauna recomandata iar utilizarea pe 
termen lung va duce la ingalbenirea materialelor si distrugerea textilelor.

DRAPERII 
Draperiile	pot	fi	cateodata	 impregnate	cu	fum	sau	grasime.	 In	acest	caz	este	recomandat	sa	folositi	un	
ciclu mai intens cu prespalare pentru o curatare mai profunda.

FETE DE MASA 
Este intotdeauna recomandat sa folositi programul de pre-spalare cu inalbitor pentru fetele de masa.

Hainele bebelusilor
Pielea bebelusilor este mult mai sensibila decat a adultilor, de aceea este important sa acordati o atentie 
deosebita cand le spalati hainele.

CE SA EVITATI SI CE SA FOLOSITI 
Cum pielea copiilor este foarte sensibila, trebuie avuta multa grija in alegerea detergentului lichid sau 
pudra si a aditivilor folositi la spalat. Pentru un efect parfumat puteti adauga la spalare cateva picaturi 
de ulei de lavanda sau alta aroma preferata. Binenteles ca este intotdeauna indicat sa spalati hainutele 
copiilor separat de cele ale adultilor. Odata spalate, nu puneti hainele copiilor la uscat afara pe perioada 
zilei cand traficul este aglomerat, pentru a evita poluarea sau contaminarea cu praf.

PETE OBISNUTE PE HAINUTELE BEBELUSILOR 
Pentru toate petele de urina, fecale sau mancare, este intotdeauna recomandat sa setati programul de 
prespalare	 a	 hainutelor	 inainte	 de	 a	 seta	 programul	 de	 spalare	 normala.	 Inmuierea	 hainutelor	 in	 apa	
calduta cu sapun pentru cateva ore poate rezolva problema.

2. CURATENIA RUFELOR NOASTRE
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3.
Dupa spalarea hainelor, acestea trebuiesc, evident, uscate.
Dar suntem siguri ca folosim timpul de uscare suficient de bine incat sa obtinem 
cel mai bun rezultat posibil?
Ei bine, aveti mai jos cateva sfaturi pentru cele mai comune metode de uscare a 
diferitelor tipuri de materiale si haine in cel mai eficient mod posibil. Si cateva 
trucuri pe care le puteti invata pentru a calca rufele mai putin.

AGATATI LA USCAT HAINELE CAT MAI CORECT PENTRU A NU SE SIFONA 
TARE 
Pentru intinderea hainelor la uscat intr-un mod eficient si minimizarea timpului de uscare, dar mai ales pentru 
a minimiza efortul de calcare a rufelor odata ce s-au uscat, agatati rufele la uscat intr-un mod care va evita 
sifonarea	excesiva.	Incercati	sa	evitati	agatarea	hainelor	direct	pe	sarma	de	rufe	deoarece	aceasta	va	lasa	o	
cuta pe mijloc.

INTINDETI RUFELE IMEDIAT DUPA SPALARE 
Imediat	ce	s-a	terminat	ciclul	de	spalare	este	bine	sa	intindeti	rufele	la	uscat	scuturandu-le	bine	inainte.	Acest	
lucru va permite uscarea lor mai usoara si va preveni sifonarea lor fata de modul in care acestea s-ar usca daca 
sunt lasate in masina de spalat pentru mult timp.

VITEZA DE STOARCERE 
Daca aveti o masina de spalat de ultima generatie, care va permite sa alegeti numarul de rotatii, alegeti o 
valoare mai mica pentru a evita sifonarea.

CARLIGALE DE RUFE 
Carligele din plastic sunt de preferat decat cele din lemn, deoarece lemnul poate absorbi unele culori si va va 
pata hainele. Este de asemenea important sa agatati rufele cu carligele intr-un mod in care acestea nu vor lasa 
urma evidente.

UTILIZAREA USCATORULUI 
Nu toata lumea stie ca utilizarea corecta a uscatorului nu numai ca elimina necesitatea calcatului dar si 
igienizeaza	rufele.	In	particular	cearceafurile,	prosoapele	si	halatele	de	baie	vor	avea	dupa	uscare	la	masina,	
o textura pufoasa si moale. Daca selectati programul “calcare usoara” , rufele vor mentine nivelul ideal de 
umiditate a tesaturii pentru o calcare mai facila.  Presupunerea ca uscarea in uscator va consuma multa 
energie electrica si va distruge tesatura nu este decat un mit vechi. Uscatoarele moderne au programe ce 
permit selectarea diferitelor cerinte de uscare, la diferite temperaturi, ingrijind rufele si economisind in acelasi 
timp cheltuielile cu energia.

LINII FORMATE IN TIMPUL USCARII 
Uneori, pot aparea linii care pot lăsa un semn vizibil pe articolele de îmbrăcăminte agățate la uscat. Poti evita 
acest lucru prin plasarea unei bucăți de material între îmbrăcămintea care urmează să fie uscată și sarma pe 
care intinzi la uscat haina.

3. CUM SA CALCI MAI PUTIN

CUM SA CALCI MAI PUTIN
HAINE DIN LANA 
Daca este posibil, rufele de lana nu trebuiesc atarnate la uscat pentru a preveni deformarea lor. Dupa ce au 
fost spalate de mana, o idee buna este sa le infasurati intr-un prosop pentru a absorbi apa in exces.

RUFELE COLORATE 
Rufele colorate sunt foarte sensibile la razele soarelui si daca le lasati in soare pentru mult timp se pot decolora, 
ba chiar exista riscul sa preia culoarea franghiei de uscare. De aceea, trebuiesc puse la uscat intoarse pe dos si 
expuse la razele soarelui strict cat sa se usuce.

FUSTE 
Fustele trebuiesc agatate la uscat strict de zona taliei. Cum adesea acestea sunt croite din materiale sintetice 
sau mixte, de obicei nu mai este nevoie sa fie calcate si se vor usca mult mai repede.

LENJERIE DE PAT 
Lenjeria de pat se usuca in general cel mai greu. Pentru uscarea lor mai rapida atarnati-le de doua franghii 
paralele	in	laturile	opuse,	folosind	multe	carlige	formand	un	fel	de	sac.	In	caz	contrar,	daca	le	puteti	agata	afara	
si nu aveti grija ca atarna prea jos, pot fi atarnate doar de margini folosind, de asemenea, multe carlige, fara a 
le plia.

DRAPERII 
Perdelele sunt facute din materiale diferite fata de alte rufe, si este o idee buna sa le agatati imediat dupa 
spalare direct la geam, pe sina. Pentru indepartarea cutelor poate fi folosit aburul de la statia de calcat

HUSE PENTRU CANAPEA SAU FOTOLIU 
Este important ca husa pentru canapea sa-si pastreze forma. Pentru a ne asigura de acest lucru, imbracati-le 
cat sunt inca usor umede pentru a se usca perfect pe forma.

HAINE SPALATE DE MANA 
Una din problemele cu care ne confruntam cand spalam rufele de mana este stoarcerea lor. Setarea masinii de 
spalat	strict	pe	programul	de	stoarcere	poate	fi	de	ajutor	(pentru	rufele	ce	permit	acest	lucru).	In	caz	contrar,	puteti	
acoperi rastelul de uscare cu un prosop uscat si asezati rufele orizontal astfel incat acestea sa nu se deformeze 
sau sa se sifoneze. Rufele de matase ar trebui calcate cat sunt inca putin umede.

TRICOURI 
Tricourile trebuiesc scuturate bine inainte de atarnarea lor la uscat si agatate cu gatul in jos pentru a se usca 
fara sifonare.

PANTALONI 
Pantalonii trebuiesc atarnati de partea de jos a cracului si scuturati de cateva ori inainte de agatare, exact ca 
si cu celelalte rufe.

CAMASI 
Cand este vorba de camasi trebuie avuta mai multa grija: acestea trebuiesc scuturate bine iar manecile si 
gulerul trebuiesc intinse bine cu mainile inainte de a fi agatate la uscat. Acestea ar trebui atarnate pe umerase 
pentru a-si pastra forma si a fi mai usor de calcat.

3. CUM SA CALCI MAI PUTIN
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5.
Sa reluam: impecabila camasa alba are o nuanta subtila roz din 
cauza sosetei rosii uitate in masina de spalat din greseala..
Ce facem? Nu disperati!
Mai avem un mic truc in maneca pentru a salva situatia.

Haide sa incercam sa albim din nou materialul
S-a intamplat cel putin o data: pui un lucru colorat sau inchis la 
culoare in masina impreuna cu rufele albe si distruge totul.
In	acest	caz,	inainte	de	a	calca	rufele	“colorate”,	spalati-le	din	nou	cu	
programul recomandat si adaugati o foaie de “color catcher”, care 
este disponibil in aproape toate magazinele, sub diferite marci. 
Acest lucru ar putea reactiva vopseaua nedorita, eliminand-o.

4. CUM PREVENIM DECOLORAREA

CUM SA PREVII DECOLORAREA

Pentru a ne asigura ca rufele sunt intotdeauna 
impecabile, trebuie sa avem grija de masina 
noastra de spalat, prietenul de incredere care ne 
usureaza atat de mult viata.

1
Nu lasati rufele spalate in masina.

Pentru a preveni formarea mucegaiului in cuva masinii in timp, incercati sa nu lasati rufele prea mult timp 
in masina de spalat. De asemenea, pe langa mirosul neplacut pe care il pot prinde rufele, acest lucru poate 

duce si la deteriorarea cuvei masinii de spalat.

2
Programati cu regularitate ciclurile de curatare a masinii de spalat.

La fiecare 4-6 saptamani este important sa programati ciclul de curatare la temperatura cea mai mare, cu 
putin detergent sau lansati ciclul de auto-curatare (daca masina are aceasta functie). Aceasta procedura 
indeparteaza orice reziduu ramas dupa spalare si curata masina de spalat. Ar trebui selectat cel mai lung ciclu 

de spalare si adaugata putina soda (in cantitati foarte mici) pentru a curata in totalitate cuva.

3
Curatarea compartimentului pentru detergent.

Curatati cu regularitate compartimentul pentru detergent: cat de des va amintiti sa faceti asta dupa 
fiecare ciclu de spalare sau inainte de programarea unuia nou? Nu atat de des pe cat ar fi necesar! De fapt, 
aceasta este o etapă extrem de importantă deoarece asigură faptul că pulberea sau detergentul lichid si 
balsamul sunt utilizate cât mai eficient posibil și că rufele sunt întotdeauna curate și parfumate. Curățarea 
sertarului împiedică formarea mucegaiului în interiorul mașinii, unde se pot lipi reziduuri de la detergentul 
pudra. De asemenea, ne asigurăm că toată pulberea este utilizată și nu devine încrustată pe sertar. Un sfat este 

să scoateți sertarul și să îl curățați cu înălbitor timp de 10 minute, apoi clătiti bine.

5. INGRIJIREA MASINII DE SPALAT 

INGRIJIREA MASINII DE SPALAT
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Iată capitolul pe care tocmai l-am așteptat: cum să 
economisim bani in ceea ce priveste spalatul hainelor. 
Evident, în afară de alegerea cu atenție a mașinii de spălat, 
există și alte trucuri pe care le putem folosi în faza de spălare.
Mai jos veți găsi o listă de trucuri si sfaturi și a unor 
alternative la practicile standard de spălare care vă pot ajuta 
să economisiți bani atunci cand spalati hainele.

CUM SA ECONOMISESTI
BICARBONAT 
Bicarbonatul, care este, de asemenea, un deodorant natural, poate fi utilizat în locul agenților uzuali de 
îndepărtare a petelor chimice la tratarea țesăturilor albe din fibre naturale (o soluție constând din 1 parte 
apă și 3 părți bicarbonat). Frecati petele cu aceasta solutie, dar nu prea tare, se lasati să acționeze timp de o 
oră și în cele din urmă se spalati în mod normal în mașina de spălat. Poate fi folosit și ca aditiv impreuna cu 
detergentul pulbere sau lichid (o jumătate de cană este suficientă) sau cu un înălbitor pentru a intensifica 
luminozitatea albului.

ALEGEREA TIMPULUI PENTRU SPALAT RUFE. 
Unele companii de energie electrică precizează în factura lor că puteți economisi bani folosind energie în 
anumite perioade de timp, cum ar fi weekend-ul și de la ora 7 seara până dimineața următoare. Deci, este 
o idee bună să vă spălați rufele în aceste momente, deoarece puteți economisi până la aproximativ 20% 
din factura dvs. de energie electrică. Amintiți-vă că multe mașini de spălat au o funcție care vă permite să 
programați timpul de pornire a ciclului.

CANTIATEA DE RUFE CORECTA 
Puneți mașina de spălat numai când este plină, dar nu supraîncărcată: lăsând-o doar cu o cantitate prea mica 
de rufe poate fi o risipă, dar daca este prea plină poate duce la retinerea detergentului in haine (care poate 
provoca mâncărime și alergii puternice, mai ales dacă detergentul conține substanțe chimice puternice) și, 
evident, necesitatea de a repeta ciclul pentru a il elimina. Amintiți-vă că unele mașini de spălat au o funcție 
care recunoaște dimensiunea și greutatea articolelor de îmbrăcăminte din interior și ajustează automat 
utilizarea apei și a electricității pentru a se potrivi cantitatii de rufe intruduse.

SELECTAREA PROGRAMULUI 
Alegeți întotdeauna programul de spălare în conformitate cu instrucțiunile din broșură și de pe eticheta 
articolelor de îmbrăcăminte pe care trebuie să le spălați, dar, mai ales, aveți grijă să nu exagerați cu temperaturi 
excesiv de ridicate. Uneori, o spălare la temperatură scăzută este suficientă pentru a obține rezultatele dorite.

DUPA CE RUFELE AU FOST SPALATE 
Aveți mare grijă atunci cand intindeti rufele imediat după ce le-ati spălat. Acest lucru ar trebui să fie făcut în 
mod ordonat, scuturand si aplatizand cutele si avand grija sa agățați cămășile pe umerase de haine. Aceste 
trucuri mici vă vor economisi timp și energie atunci când este vorba de călcarea rufelor. Într-adevăr, este 
posibil ca unele articole de îmbrăcăminte să nu fie nevoite să fie călcate, sau să ia doar jumătate din timpul 
obișnuit.

NU USCATI RUFELE PE CALORIFER 
Chiar dacă radiatoarele dvs. sunt pornite, nu ar trebui să vă uscați rufele pe ele. Acest lucru pe de o parte reduce 
căldura eliberată în casă, determinându-ne să le întoarcem și pe de alta parte strica adesea fibrele articolelor 
de îmbrăcăminte datorită contactului direct cu căldura. În consecință, nu este recomandată uscarea hainelor 
pe radiatoare.

O ALTERNATIVA LA BALSAMUL DE RUFE 
O alternativă foarte frecventă la balsamul de țesături este 100 ml de oțet alb, care împiedică calcarul să se 
formeze și să înmoaie fibrele fără a polua mediul.

FOLOSITI PRE-SPALAREA NUMAI DACA ESTE CAZUL 
În majoritatea cazurilor, ciclul de pre-spălare nu este necesar, atunci de ce să îl folosiți? Oricine este îngrijorat 
de mediul înconjurător și dorește să economisească bani ar trebui să evite pre-spălarea hainei înainte de a fi 
spălată efectiv.



Candy Service administrează o rețea de peste 40 de unități de Centre Service Autorizate pe teritoriul întregii țări. Trainingul direct și 
constant, combinat cu stocurile de piese de schimb originale, garantează servicii eficiente de top. Pe lângă competență și încredere, 
Candy Service poate oferi și: Garanții Extinse, produse profesionale pentru îngrijirea sau mentenanța aparatelor electrocasnice și accesorii 

recomandate de către rețeaua oficială de service.

Datorită anilor de profesionalism dovedit, Candy Service oferă răspunsuri adecvate partenerilor și consumatorilor săi, prin intermediul 
reprezentaților calificați și capabili să construiască soluții specifice sau proiecte speciale.

Pentru informații și oferte, vă rugăm să contactați Romania Service Manager prin e-mail la adresa office@candy.ro

Candy Service: conteaza pe noi!

0344403030 candy.ro

Relații cu clienții Candy


