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NAJPOGOSTEJ©I VZROKI ZA REKLAMACIJE
prekomerno krčenje ali raztezanje izdelka pri
vzdrževanju: poškodba nastane zaradi nepravilnega
vzdrževanja, lahko pa je posledica napake pri izdelavi.

mehanske poškodbe (luknjice, popuščeni šivi, strgana mesta,
odrgnine): običajno so vidne že na novem izdelku, bodite
pozorni pri nakupu!

slaba barvna obstojnost (na svetlobo, znoj, pranje): lahko
izvira iz materiala, lahko pa je posledica nepravilnega
vzdrževanja.

ostanki madežev: odstranjevanje madežev je zahtevno, pri
tem se lahko izdelek trajno poškoduje. Poškodba je lahko
posledica nepravilnega ravnanja ali slabe kakovosti materiala.

neobstojnost različnih obdelav (vodoodbojnost,
oelofobnost, obstojnost proti mečkanju, krčenju, gorenju ipd.):
če izdelek pravilno negujemo, mora ta lastnosti obdržati; sicer
pa mora proizvajalec na etiketo dodati informacijo o tem, kako
lahko te lastnosti ohranimo oziroma, kako jih obnovimo.

KORISTNI NASVETI
Ne kupujte izdelka brez oznak!

Izberite izdelek iz materiala,
ki bo ustrezal vašim zahtevam (uporabne lastnosti)!

Pri negi upoštevajte simbole na etiketi!

Če imate pripombe na opravljeno storitev v kemični čistilnici,
pustite oblačilo v čistilnici – reklamacije sicer ne boste mogli
uveljavljati!

Shranite etikete (nalepke) skupaj z računom,
saj jih boste potrebovali v primeru reklamacije.

REKLAMACIJE
Zakon o varstvu potrošnikov določa za vse izdelke z napako

naslednje roke:

očitne napake moramo reklamirati v 8 dneh v trgovini, kjer
smo izdelek kupili;

rok za skrite napake (napake, ki jih pri nakupu blaga ni bilo
mogoče opaziti) je eno leto.

SIMBOLI ZA VZDRÆEVANJE
Način vzdrževanja predpiše proizvajalec s simboli za vzdrževanje, ki so na oznakah.

Spoštujte priporočila za nego, saj bo izdelek le ob pravilni negi dolgo lep in uporaben.

Pranje

Vpisana številka pomeni najvišjo temperaturo, pri kateri
smemo izdelek prati v stroju.

Črta pod kadjo pomeni, da je treba izbrati program z
zmanjšanim mehanskim delovanjem (višji nivo vode), ki
omogoča postopno zniževanje temperature med izpiranjem
in nežnejše ožemanje.

Prekinjena črta (znak je novejši, pri nas je v uporabi od
začetka letošnjega leta) določa, da mora biti postopek
pranja zelo blag (najvišji nivo vode), ožemanje ni dovoljeno
(nanaša se na pranje pri 40°C ali manj).

Dovoljeno je le ročno pranje, ravnamo previdno.

Postopek pranja ni dovoljen (niti v stroju niti ročno).

Likanje

Likanje je dovoljeno pri najvišji temperaturi likalnika, največ
200°C (bombaž, lan, likanje s pomočjo vlažne krpe).

Likanje je dovoljeno pri srednji temperaturi, največ 150°C
(volna svila, poliester, modal, viskoza).

Likanje je dovoljeno pri najnižji temperaturi, največ 110°C
(akril, poliamid, acetat).

Likanje ni dovoljeno.
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Beljenje

Dovoljeno je beljenje s klorom.

Beljenje ni dovoljeno.

Sušenje

Krog v kvadratu je simbol za sušenje v sušilnem stroju (bobnasti
sušilni stroj).

Dve piki v simbolu za sušenje v bobnastem sušilnem stroju
označujeta, da je dovoljeno sušenje pri normalnih pogojih.

Ena pika v simbolu za sušenje v bobnastem sušilnem stroju
dovoljuje nežnejši postopek pri znižani temperaturi sušenja.

Sušenje v bobnastem sušilnem stroju ni dovoljeno.

Kemično čiščenje

Vpisane črke in črta pod krogom so namenjene osebju kemičnih
čistilnic; pomenijo vrsto kemikalij in postopke, ki jih smejo
uporabiti.

Kemično čiščenje ni dovoljeno.

POZOR!
Pri izdelkih iz mešanic so  postopki vzdrževanja prilagojeni občutljivejši komponenti v izdelku.

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
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ZA POTRO[NI[KE RAZISKAVE
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Kupovanje tekstila je postalo zahtevnejše. Če želimo, da bomo z nakupom
zadovoljni, je zelo koristno, če nekaj vemo o tekstilnih materialih in o
tem, kako jih moramo pravilno vzdrževati.

Osnovne informacije o tem nam zagotovijo proizvajalci, saj jih zapišejo
na etikete, tako kot to zahtevajo veljavni predpisi o označevanju tekstilnih
izdelkov.

Vsi tekstilni izdelki morajo biti opremljeni s podatki o materialu in
velikosti izdelka ter s simboli za vzdrževanje.

Etikete so  všite na izdelku, lahko so nanj obešene ali nalepljene na
embalažo.

PRED NAKUPOM OBVEZNO POGLEJTE PODATKE NA ETIKETI!

Podatki so namenjeni vam! Če jih znate "brati", vam bodo razkrili, kakšne
uporabne lastnosti ima izdelek.

Zagotovo že veliko veste o tekstilu, prepričani pa smo, da vam bo kljub
temu pričujoča zloženka prišla prav. V njej smo zbrali nekatere podatke,
ki vam bodo v pomoč pri izbiranju tekstilnih izdelkov; to je neke vrste
"slovar za branje etiket" ali " priročnik v malem".

TEKSTILNI MATERIALI, NJIHOVE LASTNOSTI IN
VZDRÆEVANJE

Najdaljšo tradicijo imajo tekstilni izdelki iz naravnih materialov. To so:
živalska vlakna - volna ovac, dlake različnih vrst koz, zajcev, kamelja
dlaka, svila...
rastlinska vlakna - bombaž, lan, konoplja, juta, ramija, kokos...

Konec petdesetih, v začetku šestdesetih let pa so prišli na trg novi, umetni
materiali, ki jih pridobivajo s kemičnimi postopki. To so:
vlakna iz regenerirane celuloze - viskoza, modal, bakrova vlakna,
liocel...,
modificirana celuloza - acetatna in triacetatna vlakna,
sintetična vlakna - poliester, poliamid, akril, klorovlakna, polipropilen
in  poliuretan....

Proizvajalci vedno pogosteje uporabljajo mešanice tekstilnih vlaken in tako
izboljšujejo njihove lastnosti.

Na etikete zapišejo sestavo materiala v odstotkih.

VLAKNA RASTLINSKEGA IZVORA

Bombaž (semenska vlakna)
Lastnosti:

material je zelo vpojen, hladen za nošenje; je slab toplotni izolator
(izdelki s kosmateno površino so toplejši) in rad se mečka; peremo in
likamo ga pri visokih temperaturah; pri pranju se lahko skrči;

Posebne obdelave:
merceriziranje - bombažna vlakna dobijo gladko površino, sijoč videz,
poveča se trdnost, barve so lepše;
obdelave proti krčenju (sanforiziranje), mečkanju, gorenju …

Lan, konoplja (stebelna vlakna)
Lastnosti:

material je zelo vpojen, trpežen; je slabo odporen na drgnjenje in je
slab toplotni izolator; rad se mečka in težko ga je likati; peremo in
likamo ga pri visokih temperaturah; pri pranju se lahko skrči.

REGENERIRANA CELULOZNA VLAKNA

Viskoza virion, viscolan, viscose, tenasco, twincel
Lastnosti:

to je material z visokim leskom, na otip je podoben naravnim vlaknom;
je zelo vpojen in se močno mečka; trdnost je nizka, če je moker, se še
zniža;
zahteva nežno obdelavo pri pranju, močno se krči (do 15 %).

Liocel lyocel® in tencel®

Lastnosti:
to je material z visokim leskom, podoben svili, je prijeten na otip;
je zelo vpojen in se malo mečka;
je enostaven za vzdrževanje in pri pranju se ne krči.

MODIFICIRANA CELULOZA

Acetat in triacetat aceta, tricella,
triesta, acetat, amcel, dicel, rhobene

Lastnosti:
material ima plemenit, matiran videz in je poln na otip; je slabo
vpojen, trdnost je majhna; se malo mečka; problem statične elektrike;
peremo ga pri nizki temperaturi (občutljiv je na toploto); nega je
enostavna; ožemanje ni dovoljeno.

POZOR: acetat se topi v acetonu!

SINTETI»NA VLAKNA

Akril acrilan, courtelle, daran, dolan,
dralon, leacril, malon, orlon, wintuk, zefran

Lastnosti:
material je voluminozen in mehak na otip; podoben je volni;
je slabo vpojen, trden in trpežen; rad se svaljka (piling); je občutljiv
na toploto (likamo ga pri nizki temperaturi); barvna obstojnost je
dobra; nega je enostavna; se ne krči.

Dodatne obdelave:
obdelava proti svaljkanju (pilingu),
antisatične obdelave....

Poliamid enkalon, grilon, kapron,
perlon, yulon, anid, antron, nylon, tactel, ultron

Lastnosti:
je slabo vpojen material, trden in trpežen; problem statične elektrike;
se ne mečka; nega je enostavna, peremo ga pri nizki temperaturi;
se ne krči.

Poliester avlin, dacron, diolen, enka,
grilene, tergal, terilen, terital, terlenka, trevira

Lastnosti:
vlakna so lahko podobna volni, svili ali bombažu; ima zelo slabo
vpojnost; je trden in trpežen in se ne mečka; problem statične elektrike;
se ne krči; nega je enostavna, tudi suši se hitro.

Dodatne obdelave:
obdelava proti svaljkanju (pilingu),
antistatične obdelave....

Elastan lycra, spandex, durlastan, elura, vyrene
Lastnosti:

material ima visoko razteznost in elastičnost; v mešanicah (1 do 10%
elastana) z drugimi vlakni (bombaž, volna, poliester ipd.) se uporablja
za izdelke, ki se prilegajo telesu (tako imenovana oblačila "brez
komolcev in kolen".

VLAKNA ÆIVALSKEGA IZVORA

Svila (iz kokonov gosenic različnih metuljev)
prava svila - neskončne niti  (do 3000 dolžine), ki jih odvijajo iz kokona
gosenice metulja sviloprejke; to so zelo tanke, gladke in trdne niti z
visokim leskom.
šap svila - krajše niti, ki jih odvijejo iz zunanjega in notranjega dela
kokona;
buret svila - preja je spredena iz ostankov (je bolj groba, z manj
leska);
tusah svila - niti odvijajo iz kokonov divjih metuljev; material je bolj
grob, brez leska, s številnimi odebelitvami.

Lastnosti:
svila je zelo vpojen material, ki ščiti pred mrazom in vročino; je zelo
trpežen (z obdelavami se trpežnost zmanjša); zahteva skrbno nego
(nežno, ročno pranje); občutljiv je na svetlobo, sonce, znoj in na
kemikalije.

Posebne obdelave:
brušenje - material z brušenjem izgubi gladkost in sijaj; je manj trpežen.

Volna (dlaka iz krzna različnih vrst ovc)
runska volna - dobijo jo s striženjem živih ovc;
izdelki, narejeni iz čiste runske volne,
nosijo mednarodni IWS znak (Woolmark)

lambswool - volna, ki jo dobijo s prvim striženjem mladih ovčk, ko
imajo še posebej mehka in nežna vlakna;
merino - je zelo kakovostna volna merino ovc s finimi, mehkimi vlakni
in z močno kodrasto strukturo.

Lastnosti:
volna je material z največjo vpojnostjo (do 33 %, ne da bi čutili, da je
moker); je dober toplotni izolator (ščiti pred mrazom in toploto) in se
malo mečka;
zahteva skrbno nego - ročno pranje pri nizki temperaturi, nežno
obdelavo in posebna pralna sredstva.

Pozor! Nepravilno pranje povzroči polstenje in krčenje volne!

Posebne obdelave:
"Superwash" - obdelava proti polstenju omogoči, da se lahko izdelki
perejo v   stroju;
"Easy Care" - obdelava za enostavnejšo nego;
obdelava proti moljem - zaščiti volnene preproge, talne obloge in odeje
pred molji.

»ISTA RUNSKA VOLNA


