
Simboluri pentru întreținerea articolelor de îmbrăcăminte (textilelor) 

Simbol Semnificație Detalii privind intreținerea 

  

Spălare manuală în apă rece. 

Articolele nu se freacă și nu se storc. 

Se clătesc bine, iar apa se elimină prin 
apăsare. Se așează în forma inițială. 

Articolele colorate se spală rapid, nu 
se mențin mult în apă. 

 

 

 

Spălare cu mașina în apă rece, la maxim 30°C.  

 

 
 

 
Pentru textile în culori închise, din 

bumbac, poliester, amestec de fibre, 
etc. 

 

 

Spălare cu mașina în apă caldă, la maxim 40°C. 

 

 

Spălare automată cu apă fierbinte. Cifra din 
interior semnifică temperatura maximă de 
spălare in °C. 

Pentru textile colorate, din bumbac, 
modal, poliester și amestecuri de 

fibre. 

 Spălare automată cu apă fierbinte. Cifra din 
interior semnifică temperatura maximă de 
spălare in °C. 

Pentru textile albe din bumbac sau in, 

vopsite sau imprimate, care se pot 

fierbe. 

       

        

Spălare delicată cu mașina în apă rece, la 
maxim 30°C. 

 
 
Pentru lenjerie fină din modal, 
viscoză, fibre sintetice. Se evită  

stoarcerea sau se folosește stoarcere 
pe intervale  foarte scurte 

pentru reducerea șifonării.  

 

Spălare delicată cu mașina în apă caldă, la 
maxim 40°C. 

 Proces de spălare ușoară. Cifra din interior 
semnifică temperatura maximă de spălare în °C. 
Solicitare redusă a articolelor în timpul spălarii. 

Tamburul mașinii se umple 2/3, se 

evită stoarcerea sau se folosește 
stoarcere pe intervale foarte scurte  
pentru reducerea șifonării. 

 

 

Proces de spălare foarte ușoara. Cifra din 
interior semnifică temperatura maximă de 
spălare în °C. Solicitare redusă a articolelor în 
timpul spălarii. 

Pentru articole din lână care se pot 
spăla la mașină, tratament mecanic 
foarte redus. Tamburul mașinii se 
umple maxim 1/3. 

 

A nu se spăla. 

Articole sensibile la orice tratament 

pe cale umedă sau care nu se pot 
spăla într-o mașină de spălat  
obișnuita din cauza dimensiunilor. 

 

A nu se înălbi. 

Se folosesc doar detergenți care nu 

conțin înălbitori. 

 



  

Este permisă înălbirea cu orice tip de agent de 

înălbire. - 

 Este permisă înălbirea cu agenți de înălbire cu 

oxigen / fără clor. 

Se permite înălbirea cu oxigenul 
conținut în detergenții universali, nu 
și cea cu clor. 

 
A se netezi cu fier de călcat călduț. 

Călcare la maxim 110 °C. Călcarea cu abur 

poate cauza deteriorări iremediabile. 

Fierul de călcat se reglează pe poziția 

“poliacril/poliamida(nylon), acetat”. 

Articolele lucioase sau sensibile la 
presiune trebuie călcate fie cu o  
cârpa, fie întoarse pe dos. 

 

 
A se netezi cu fier de călcat cald. 

Călcare la maxim 150 °C, cu sau fără abur. 

 

Fierul de călcat se reglează pe poziția 
“lână/mătase/polyester/vâscoza”. Se 
calcă sub o cârpă umezită moderat. Se 
poate folosi un fier cu abur, evitați 
presarea excesivă. 

 

Călcare la maxim 200 °C, cu sau fără abur. 

Fierul de călcat se reglează pe poziția 
“bumbac/in”. Dacă este nevoie,  
produsul se poate umezi. Articolele 
lucioase sau sensibile la presiune 
trebuie călcate fie cu o cârpă, fie 
întoarse pe dos. Se poate folosi un fier 
cu abur. 

 
A nu se călca. 

Pot apărea deteriorări iremediabile la 
călcare. 

  

Curățare chimică. 

Curățare chimică uscată profesională. Litera 

din interiorul cercului indică solventul ce poate 

fi folosit la curățare.  

 

 

Proces normal  

P = Orice solvent cu excepția 

Trichloroethylene 

F= Orice solvent pe bază de petrol 

 

 

   

 

 

 

Curățare chimică delicată. 

Curățare chimică uscată profesională. Litera 

din interiorul cercului indică solventul ce poate 

fi folosit la curățare. Linia de sub cerc indică 

unele limitări impuse la curățare: acțiune 

mecanică, umiditate, temperaturi de uscare. 

 

 
 

Proces moderat 

P = Orice solvent cu excepția 

Trichloroethylene 

F= Orice solvent pe bază de petrol 

 
 

A nu se curăța chimic. 

 
- 

 

Curățare chimică umedă profesională. 

Procesul nu poate avea loc în mașini de spălat 

obișnuite. Echipamentul, aditivii și metodele 

de finisare utilizate sunt profesionale. 

 
Proces normal / moderat / foarte 
delicat 

 
Nu este permisă curățarea chimică umedă. 

 
- 



 

 

A se usca în uscător ușor încălzit. 

Este posibilă uscarea în tamburul de uscare. 

Temperatură scăzută. Temperatura de 

evacuare: maxim 60 °C. 

 
Uscarea în tamburul de uscare se face 
la temperatură scăzută și pe durată 
mică. 

 

 
A se usca în uscător încălzit. 

Este posibilă uscarea în tamburul de uscare. 

Temperatură normală. Temperatura de 

evacuare: maxim 80 °C. 

 
 
Uscarea în tamburul de uscare este 
posibilă la încărcare normală. 

 
A nu se usca în uscător. 

Nu se pretează la uscare prin rotirea 
în tamburul de uscare. 

 
Uscare verticală 

 

 
Uscare verticală prin scurgere, fără stoarcere 
prealabilă (îmbibat cu apă). 

 

 
Uscare orizontală 

 

 Uscare orizontală prin scurgere, fără stoarcere 

prealabilă (îmbibat cu apă). 

 

 
Uscare verticală, într-un mediu ferit de soare. 

 

 
Uscare verticală prin scurgere, într-un mediu 

ferit de soare 

 

 

Uscare orizontală, într-un mediu ferit de soare 

 

 

Uscare orizontală, prin scurgere, într-un 

mediu ferit de soare 

 

 

 


