YLEISET PESUOHJEET ATEX TYÖVAATTEILLE
Noudattamalla näitä pesuohjeita, pidennät vaatteesi käyttöikää ja samalla vaatteesi ominaisuudet pysyvät
standardien mukaisina pidempään. Väärin huolletut vaatteet saattavat menettää suojaus- ja
näkyvyysominaisuutensa.


Jätä pesukone hieman vajaaksi (täyttöasteeltaan 60–80%). Näin vaatteet rypistyvät vähemmän ja
hankauksien aiheuttamat haitat pienenevät, sekä vaatteista tulee puhtaammat.



Sulje vetoketjut, nepparit ja tarrat pesun ajaksi



Kaikki vaatteet, joissa on EN- merkintä ja/tai heijastimia, tulee kääntää pesun ajaksi nurinpäin ja pestävä
erillään muusta pyykistä.



Vaatteita, joissa on EN- merkintä ja/tai heijastimia ei saa liottaa missään liuotinaineessa, sillä
liuotinaineella käsitellyn vaatteen ominaisuudet saattavat heikentyä / tuhoutua, sekä heijastimien pinta
saattaa hajota / menettää heijastusominaisuutensa liotuksen jälkeisessä pesussa.



Kaikkien ATEX – vaatteiden maksimi pesulämpötila on 60 oC. Suosituslämpötila vaatteiden pesuun on
kuitenkin 40 oC.



Vaatteiden pesussa on käytettävä tavallista, vaatteille tarkoitettua pesuainetta. Pala, tai nestesaippuan
käyttö saattaa jättää vaatteen pintaan kerrostumia, jotka vaikuttavat vaatteen ominaisuuksiin.



Vaatteiden pesun yhteydessä ei saa käyttää huuhteluainetta.



Housut suositellaan pestäväksi ilman henkseleitä. Henkseleissä oleva elastaani saattaa kutistua pesussa.
Henkselit palautuvat normaalimittaansa venyttämällä henkseleitä. Elastaania sisältäviä tuotteita pestessä
ei suositella käytettäväksi huuhteluainetta. Huuhteluaine saattaa kovettaa elastaanin.



KUIVAUSRUMPU
– Vaatteet, joissa on EN- merkintä ja/tai heijastimia, ei suositella kuivattavaksi kuivausrummussa. Katso
pesumerkinnät vaatteesta koskien sekä kangasta, että heijastimia huolellisesti ennen
rumpukuivausta.
– Ota vaatteet pois rummusta niiden ollessa vielä hiukan kosteat.
– Vaatteen ylikuivaaminen saattaa aiheuttaa vaatteen kutistumisen, sekä vaatteen ominaisuuksien
heikkenemisen niin suojauksien, kuin näkyvyyden osalta.



Heijastinnauhojen silityksessä ei saa käyttää höyryä.



Vaatteen, kankaan, vetoketjun, langan sekä heijastimen valmistaja ei korvaa väärin pestyä vaatetta.

Pesulämpötila enintään 60 oC

Pesulämpötila enintään 40 oC

Vesipesu

Valkaisu

Silitys

Kemiallinen
pesu

Palkki merkin alla tarkoittaa siliäville ja aroille tuotteille suunniteltua pesuohjelmaa.
Ellei pesukoneessa ole tällaista ohjelmaa, vähennä kerralla pestävän pyykin määrää.
Valkaisu sallittu

Silitys enintään
200 oC

Normaali kemiallinen pesu

Silitys enintään
150 oC

Silitys enintään
110 oC

Kemiallinen erikoispesu

Vesipesu
kielletty

Valkaisu
kielletty

Silitys
kielletty

Kemiallinen
pesu kielletty

Kirjaimet antavat pesuloille ohjeen sopivasta liuottimesta ja puhdistustavasta. Palkki
merkin alla merkitsee aroille tuotteille suunniteltua ohjelmaa.
Rumpukuivaus Normaali rumpukuivaus
Varovainen rumpukuivaus (alennettu
Rumpukuivaus
lämpötila)
kielletty

