PÉČE O FUNKČNÍ OBLEČENÍ Z OVČÍ MERINO VLNY
Merino vlna je báječný přírodní materiál. Dodržte pár jednoduchých pravidel a bude Vám dlouho dělat radost. ♥

Zde jsou námi nejčastěji používané symboly údržby: výrobek perte do 40 °C, nesmí se bělit, nesmí se sušit v
sušičce, lze jej žehlit při maximální teplotě 150 °C a není vhodné použít chemické čistění. Konkrétní symboly vždy
najdete na etiketě u svého výrobku.
1. BĚŽNÁ ÚDRŽBA - NEPERTE PO KAŽDÉM POUŽITÍ
Oblečení z merino vlny po použití vyvěste na dobře větraném stinném místě. Nechte jej vyschnout a vyvětrat.
Obvykle není nutné jej po každém použití prát. Pouhým vyvětráním šetříte výrobek, kterému prodloužíte životnost.
Ušetříte i životní prostředí a také energii potřebnou na praní a prací prostředky.
Vlna obsahuje především keratin a také lanolin. To zabraňuje množení virů i bakterií. Vlna není vhodná pro jejich
život a růst. Je to přírodní ochrana, která také přirozeně potlačuje zápach. Vlákna vlny proudící vzduch aktivuje k
pohybu, nečistoty vychází na povrch a vlna tak má velký samočistící efekt. Oblečení lze proto nosit několik dní.
2. PRANÍ - BUĎTE JEMNÍ
Před praním obraťte prádlo naruby. Perte oblečení nejlépe ručně, případně v pračce na jemné nastavení do 40 °C.
Při praní i ždímání se k vlněnému oblečení chovejte mnohem šetrněji, než k běžnému oblečení. Mokrá nebo
navlhlá vlna má totiž oproti suché vlně výrazně nižší pevnost a je tak náchylnější na mechanické poškození.
Používejte prací prostředky určené na vlnu, ideálně s lanolinem. Případně volte jemné prací prostředky. Běžné
prostředky jsou často příliš agresivní a s obsahem enzymů. Mohou tak poškodit funkci vlněného vlákna.
Nepoužívejte příliš horkou vodu. Mokrá vlna má při vyšších teplotách tendenci se srážet a plstnatět.
Nepoužívejte aviváže, změkčovadla tkanin ani bělidla. Tyto látky snižují přirozené funkční schopnosti merino vlny.
Před prvním nošením Vaše nové oblečení vyperte. Zejména při prvním praní perte prádlo samostatně nebo se
stejně barevnými oděvy. Může dojít k uvolnění barvy a tím k obarvení jinak barevného oblečení.
3. SUŠENÍ - PŘIROZENĚ A VE STÍNU
Merino oblečení sušte na dobře větraném a stinném místě, nikoliv v sušičce. Prodloužíte tak životnost oblečení a
také snížíte dopad na životní prostředí. Při sušení nepokládejte výrobek přímo na topení. Merino vlna se nemačká
a proto považujeme za zbytečné ji žehlit.
4. SKLADOVÁNÍ - POZOR NA MOLY
Vlna je přírodní materiál a může být napadena moly. Používejte proto při skladování přípravky proti molům.
Například vonné cedrové dřevo, pytlíčky naplněné bylinami jako je levandule a rozmarýn nebo listy ořešáku. Vždy
také ukládejte merino oblečení dobře vysušené.
Případná reklamace se nevztahuje na mechanické poškození uživatelem a na dírky ve tkanině způsobené moly.
Doporučujeme při zjištění dírky rychle toto místo zašít a výrobek Vám může dále sloužit.

Mnoho pohody a radosti ♥ ve vlněném oblečení.
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