
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – GOSPODARSTWO DOMOWE  

Temat: Porady dotyczące prania  

 

Symbole dotyczące materiału i temperatury wody 

Pojemnik z wodą – odpowiada programom do prania materiałów bawełnianych. Oznacza 
pranie zwykłe z ustawieniem standardowej temperatury, wskazanej na materiale. 
 

Pojemnik z wodą z jedną kreską i kropką – odpowiada programom na pranie materiałów 
syntetycznych. Dodatkowo piorąc w tym programie unikniemy zagnieceń. To doskonała opcja, kiedy nie 
mamy zbyt wiele czasu na prasowanie. 
 

Pojemnik z wodą z dwoma kreskami – odpowiada programom na pranie materiałów 
wełnianych i jedwabiu. Ogólnie chodzi o zwrócenie uwagi na delikatność materiału. 

 
 

Pojemnik z wodą i zanurzoną w niej dłonią – ten program sugeruje, aby prać ubrania jedynie 
ręcznie. Nie są to materiały do prania w pralce. Są zazwyczaj wyjątkowo delikatne i pranie razem z innymi 
rzeczami mogłoby je uszkodzić. 
 

Przekreślony pojemnik z wodą – dany materiał nie nadaje się do prania, więc aby go wyczyścić 
należy skorzystać z usług profesjonalnej pralni chemicznej. Takie ubrania zostaną wyczyszczone 
chemicznie. 

Pojemnik z wodą z kropką – kropki odpowiadają konkretnej temperaturze w której należy prać 
ubranie: 1) Jedna kropka = 30ºC 
2) Dwie kropki = 40ºC 
3) Trzy kropki = 50ºC 
4) Cztery kropki = 60ºC 
5) Pięć kropek = 70ºC 
6) Sześć kropek = 95ºC 



Temat: Usuwamy trudne plamy z ubrań 

Usuwanie starych i zaschniętych plam: 

1. Wybierz odpowiedni detergent (do tkanin białych , kolorowych lub delikatnych). 
2. Wykonaj czyszczenie wstępne poplamionego miejsca i pozostaw detergent na plamie na 

kilka minut. 
3. Wypierz w ciepłej, nie gorącej wodzie. 
4. Sprawdź, czy plama zniknęła. 

Wstępne usuwanie plamy 

Aby łatwiej usunąć starą i zaschniętą plamę, namocz ubranie w wodzie z dodatkiem 
detergentu. Pozwoli to na zmiękczenie (spulchnienie) wierzchniej warstwy plamy. Następnie 
nałóż preparat bezpośrednio na plamę i pozostaw na kilka minut. Dokładnie spłucz detergent. 

Pranie i płukanie 

Wypierz ubranie ze starą lub zaschniętą plamą w ciepłej, ale nie gorącej wodzie. Wysoka 
temperatura może jeszcze bardziej utrwalić plamę. 

Sprawdzenie efektu wywabiania 

Jeśli po wypraniu plama nadal jest widoczna na tkaninie, nie wkładaj ubrania do suszarki. 
Namocz ubranie ponownie oraz powtórz etapy czyszczenia wstępnego i prania. 

 

                                                                         

 


