
Mazgāšana

Mazgāšanas simbols. Apģērbam ar šādu simbolu nav nepieciešams specifisks tīrīšanas 
līdzeklis, kā arī to iespējams mazgāt jebkurā ūdens temperatūrā.

Apģērbu ieteicams mazgāt tikai ar rokām. Lai netraumētu roku ādu, pārliecinieties, ka 
mazgāšanas līdzeklis ir saudzīgs un piemērots mazgāšanai ar rokām.

Punktu sistēma mazgāšanas simbolā apzīmē ūdens temperatūru, kurā mazgāt veļu. Jo Punktu sistēma mazgāšanas simbolā apzīmē ūdens temperatūru, kurā mazgāt veļu. Jo 
lielāks punktu skaits, jo augstāka temperatūra nepieciešama. Piemēram, mazgāšanas 
simbols ar vienu punktu nozīmē to, ka maksimālā ūdens temperatūra ir 30°C. Divi punkti – 
40°C, trīs punkti – 50°C, četri punkti – 60°C.
Svītra zem mazgāšanas simbola nozīmē to, ka apģērbs jāmazgā saudzīgā režīmā.

Apģērbu nedrīkst mazgāt. Apģērbus ar šādu simbolu ieteicams tīrīt ķīmiskajā tīrītavā.

Balināšana

  Apģērbu drīkst balināt ar visu veidu balinātājiem, arī ar tiem, kas satur hloru.

 Trijstūris ar diagonālām svītrām nozīmē to, ka apģērbu iespējams balināt ar balinātājiem, 
kas nesatur hloru.

Apģērbu nedrīkst balināt, jo tas var zaudēt krāsu vai pat struktūru.

Gludināšana

 Apģērbu iespējams gludināt jebkurā temperatūrā.

 Apģērbu gludināt zemā temperatūrā līdz 110°C, vēlams bez tvaika.

  Apģērbu gludināt mēreni karstā temperatūrā līdz 150°C.

 Apģērbu gludināt augstā temperatūrā līdz 200°C.

 Apģērbu nav ieteicams gludināt.

Ķīmiskā tīrīšana

Ķīmiskās tīrīšanas simbols ir aplis, kas nozīmē – drīkst tīrīt ķīmiski ar jebkuru šķīdinātāju un 
jebkurā temperatūrā.

Bieži vien ķīmiskā tīrīšanas simbola – apļa - vidū ir burts, kas apzīmē audumam piemērotu Bieži vien ķīmiskā tīrīšanas simbola – apļa - vidū ir burts, kas apzīmē audumam piemērotu 
ķīmisko šķīdinātāju. Par to, ko apzīmē katrs burts, būs informēts ķīmiskās tīrītavas 
darbinieks.

Apģērbu nedrīkst tīrīt ķīmiski.

Žāvēšana

Apģērbu var žāvēt veļas žāvētājā.

Apģērbu var žāvēt veļas žāvētājā, izmantojot saudzīgo režīmu.

Apģērbu var žāvēt veļas žāvētājā, izmantojot universālo režīmu.Apģērbu var žāvēt veļas žāvētājā, izmantojot universālo režīmu.

Apģērbu nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā

PTAC atgādina un aicina lietot informāciju ar tekstila kopšanas marķējumu * 

* Saskaņā ar PTAL, komersantam ir jānodrošina 
vispusīga un pilnīga informācija par preci. 
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  Ja filtrācijas līmenis maskai ir noteikts saskaņā ar piemērojamām metodēm, piemēram, LVS CWA 17553 
“Higiēniskās sejas maskas. Minimālās prasības, testēšanas metodes un lietošana”

Minimālās marķējuma prasības atkārtoti vai vienreiz 
lietojamām higiēniskajām sejas maskām


