
Grafické symboly pro praní 

 

     Maximální teplota 95°C 
     Normální mechanické působení 
     Normální máchání 
     Normální odstřeďování 

 

     Maximální teplota 95°C 
     Omezené mechanické působení 
     Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) 
     Mírné odstřeďování 

 

     Maximální teplota 70°C 
     Normální mechanické působení 
     Normální máchání 
     Normální odstřeďování 

 

     Maximální teplota 60°C 
     Normální mechanické působení 
     Normální máchání 
     Normální odstřeďování 

 

     Maximální teplota 60°C 
     Omezené mechanické působení 
     Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) 
     Mírné odstřeďování 

 

     Maximální teplota 40°C 
     Normální mechanické působení 
     Normální máchání 
     Normální odstřeďování 

 

     Maximální teplota 40°C 
     Omezené mechanické působení 
     Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) 
     Mírné odstřeďování 

 

     Maximální teplota 40°C 
     Hodně omezené mechanické působení 
     Mírné máchání 
     Mírné odstřeďování 
     Nesmí se ždímat ručně 
 



 

     Maximální teplota 30°C 
     Normální mechanické působení 
     Normální máchání 
     Normální odstřeďování 

 

     Maximální teplota 30°C 
     Hodně omezené mechanické působení 
     Normální máchání 
     Normální odstřeďování 

 

     Maximální teplota 30°C 
     Hodně omezené mechanické působení 
     Mírné máchání 
     Mírné odstřeďování 
     Nesmí se ždímat ručně 

 

     Maximální teplota 40°C 
     Pouze ruční praní 
     Nesmí se prát v pračce 
     Šetrná manipulace 

 

     Výrobek se nesmí prát 
     Šetrná manipulace v mokrém stavu 

 

Grafické symboly pro sušení v sušičce 

 

     Lze sušit v bubnové sušičce během normálního programu. 

 

     Lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení. 

 

     Nelze sušit v bubnové sušičce. 

 



Grafické symboly pro běžné sušení 

 

     Lze sušit v rozprostřeném stavu. 

 

     Lze sušit odkapáváním. 

 

     Lze sušit zavěšené na šňůře. 

 

     Sušit ve stínu. 

 

     Lze sušit v rozprostřeném stavu ve stínu. 

 

     Lze sušit odkapáváním ve stínu. 

 

     Lze sušit zavěšené na šňůře ve stínu. 

 

Grafické symboly pro bělení 

 

     Lze bělit prostředky, které obsahují chlór 

 

     Lze bělit pouze oxidačními/nechlorovými prostředky 

 

     Nelze bělit prostředky s chlórem 



Grafické symboly pro žehlení 

 

     Maximální přípustná teplota žehlicí plochy je 200°C. 

 

     Maximální přípustná teplota žehlicí plochy je 150°C. 

 

     Maximální přípustná teplota žehlicí plochy je 110°C. Opatrně při  
     napařování. 

 

     Nesmí se žehlit, ani napařovat. 

 

            Grafické symboly pro profesionální čištění 

 

     Lze čistit všemi běžně používanými rozpouštědly a postupy. 

 

     Lze čistit tetrachlorem (perchloretylénem), benzínem,  
     triflourtrichloretam nebo floutrichlormetanem. 
     Používají se běžné postupy. 

 

     Lze čistit stejnými postupy jako o symbol výše s omezeným přidáním  
     vody, vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě  
     teploty sušení. 

 

     Čištění rozpouštědly, jako v předchozím odstavci s omezeným  
     přidáním vody a/nebo s omezeným mechanickým působením a/nebo  
     s omezenou teplotou sušení. Velmi mírné postupy čištění. 
     Samoobslužné čištění nelze. 

 

     Lze čistit pouze benzínem nebo triflortrichloretanem běžnými  
     postupy. 



 

     Lze čistit stejnými postupy jako o symbol výše s omezeným přidáním  
     vody, vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě  
     teploty sušení. 

 

     Nesmí se chemicky čistit. 

 

     Lze aplikovat profesionální čištění za mokra. Běžné postupy čištění. 

 

     Lze aplikovat profesionální čištění za mokra. Mírné postupy čištění. 

 

     Lze aplikovat profesionální čištění za mokra. Velmi mírné postupy  
     čištění. 

 

     Nelze aplikovat profesionální čištění za mokra. 

  

 


