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PESU

Jokaiselle tuotteelle on erityiset pesuohjeet, joita on tärkeä 
noudattaa. Ohjeet on laadittu kunkin vaatteen materiaalin ja 
rakenteen mukaisesti. Jos pesuohjeisiin sisältyy kohta ”pestävä 
erillään”, sitä on noudatettava.  Vaihtoehtoisesti vaate voidaan pestä 
yhdessä samankaltaisten värien kanssa.

On myös tärkeää sulkea vetoketjut, napit ja tarranauhat ennen 
pesua. Tämä vähentää kulumista ja pidentää vaatteen käyttöikää.

ESIPESU

Vaatteita ei tavallisesti tarvitse esipestä. Erittäin likaiset vaatteet 
voi esipestä käyttäen samaa pesuainemäärää kuin normaalissa 
pesussa. Vältä pyykkien liottamista ennen pesua, sillä liukenematon 
pesuaine voi vahingoittaa vaatteita.

PESUAINE

Käytä värillisille vaatteille kirjopyykkiin tarkoitettua pesuainetta. 
Älä käytä pesuainetta, joka sisältää valkaisuainetta. Varmista, että 
pesuaine on tarkoitettu käytettäväksi vaatteen pesulämpötilassa. 
Noudata pesuainepakkauksen annostusohjeita.

On tärkeää huomioida, että huuhteluaine voi heikentää materiaalia 
ja sen ominaisuuksia. Esimerkiksi vettähylkivän kalvon hengittävyys 
voi huonontua. Sen vuoksi emme suosittele huuhteluaineen käyttöä.

KUIVAUS

Useimmissa tapauksissa on parasta, että vaatteita ei kuivata 
kuivausrummussa. Aloita pudistelemalla ja silottelemalla kangas 
sekä oikomalla saumat. Ripusta kuivumaan tai kuivaa tasolla. Jos 
kuitenkin käytät kuivausrumpua, älä anna vaatteen kuivua täysin 
kuivaksi. Noudata huolellisesti lämpötilaohjeita, jotka on merkitty 
yhdellä tai kahdella pisteellä rumpukuivaussymbolin sisälle.  
Vaatteen kuluminen ja kutistumisriski ovat suurimmillaan silloin, 
kun se on melkein kuiva.  
Lue aina vaatteiden pesuohjeet, koska poikkeuksia voi esiintyä.

TEOLLINEN PESU

Teollinen pesu tarkoittaa suurimittaista pesulatoimintaa 
erotuksena kotona tapahtuvasta pesusta.
Vaatteet, joissa on merkintä "teollinen pesu", voidaan pestä näiden 
pesuohjeiden mukaisesti pesulassa. Teollisen pesun ISO 15797 
-standardin mukaiset määrittelyt koskevat lämpötilaa, pesua ja 
kuivausta sekä sitä, mitä pesuaineita ja reaktiivisia aineita voidaan 
käyttää. Vaatteen koepesua aiotussa pesulassa suositellaan.

HUOMIOVAATTEET

Likaantuminen heikentää huomiovaatteiden näkyvyyttä. Sen vuoksi 
on tärkeää, että ne pestään usein ja pesuohjeita noudattaen. 
Älä koskaan pese huomiovaatetta pesuaineella, joka sisältää 
valkaisuainetta, koska se heikentää vaatteen luminanssia. 
Huomiovaatteet on säilytettävä kuivassa ja hyvin tuuletetussa 
tilassa. Vaatteiden korjaamiseen on käytettävä kangasta ja lankaa, 
jotka täyttävät vaatteeseen sovellettavan standardin vaatimukset.

KENGÄT

Jotta kenkien ilmoitetut turvaominaisuudet toteutuisivat, on 
tärkeää, että niitä käytetään aina oikein, ja että ne laitetaan kiinni 
oikealla tavalla. Kiinnitä myös huomiota siihen, jos kengät kuluvat 
voimakkaasti – tarkista, että niiden pohja, saumat ja päällinen 
ovat vahingoittumattomia. Puhdista kengät säännöllisesti 
harjalla, poista mahdolliset tahrat kostealla rievulla ja käsittele 
kengän päällisnahka kenkävoiteella. Älä koskaan puhdista kenkiä 
bensiinin, happojen tai liuottimien kaltaisilla aineilla. Säilytä kengät 
kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa. Älä koskaan käytä kenkien 
kuivaamiseen lämmönlähdettä, kuten kamiinaa, lämpöpatteria 
tai kuivauskaappia. Anna niiden kuivua hitaasti hyvin tuuletetussa 
tilassa huoneenlämmössä.

KÄSINEET

Kaikissa käsineissä on merkintä, josta käy ilmi niiden 
sertifiointi ja suojaustaso. Vaurioitunut tai huonosti istuva 
käsine antaa heikomman suojan. Tarkasta siksi käsineet aina 
ennen käyttöä. Käsineitä ei pidä altistaa tulelle. Noudata 
varovaisuutta työskennellessäsi liikkuvien koneenosien 
lähettyvillä, koska käsineet voivat jäädä niihin kiinni ja aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran. Säilytä käsineet kuivassa ja viileässä. 
Noudata käsineisiin merkittyä pesuohjetta tai puhdista ne kuivalla 
harjalla.

Oikeanlainen pesu, hoito ja säilytys on tärkeää työvaatteiden kestävyydelle, toimivuudelle ja käyttömukavuudelle. 
Se on myös edellytys sille, että vaatteiden erilaiset turvaominaisuudet voidaan taata. Esimerkiksi likaantunut huo-
miovaate voi heijastaa valoa heikommin. Tässä esitetään joitakin pesu- ja hoito-ohjeita.
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