
Markina tekokuitukankaat repeilevät helposti,
siksi o/e niiden pesussa huolellinen.

Älä käytä harjaa.

Älä hiero rystysiä tai lautaa vasten.

Älä käsittele kovakouraisesti.

Älä käytä voimakkaita Upeita.



Säästä pesussa saippuaa
käyttämällä pehmeätä

sade-, järvi- tai jokivettä.
Pehmennä kova kaivo-,

lähde- tai vesijohtovesi li-
säämällä sangolliseen vettä
kukkurainen ruokalusikal-
linen pesusoodaa tai korti-
tonta pesujauhetta.

Pehmennä vesi niin hy-
vissä ajoissa, että kalkki-
ja magnesiumsuolat en-
nättävät laskeutua astian
pohjalle ja siten voit peh-
mentyneen veden kaataa
päältä pois. (n. 24 t.)

Liuota pesuaine aina
pieneen, kuumaan vesi-
määrään. Näin menetellen
eivät sulamattomat aine-
hiukkaset pääse tuhoa-
maan kankaan kuituja.

Tekokuitukankaiden pe-
suun sopivat kortittomat
pesuaineet ja tarvittavat
ainemäärät ovat:

lik.iuit<ii v.i.iit- ..i n )„■-..i. . ,Mii.ikkaastl
suurennettuna.

Kovassa vedessä muodostuu- kalkkisaip-
puaa, (oka el lähde huuhtoessakaan ko-
konaan pois. Kahinoitua soodaa 1rkl.

sangolliseen vettä
kidesoodaa 2 rkl. san-

golliseen vettä
kortitonta pesujauhetta

1 rkl. sangolliseen vettä
lipeäkiveä s—lo g san-

golliseen vettä ..

tnhkalipeäS ] I sangolli-
seen vettä

(valmistetaan sangolli-
sesta tuhkaa ja B—lo8—10 san-
gollista kuumaa vettä).

Pehmeänä vedani nippua kuohua voi-
makkaasti.



SUURPESU
Valkoiset tekokuitukankaat kuten lakanat, tyynyliinat,

pyyhkeet ym. pestään seuraavasti:

Liotus.
Vaatteet saavat liota kylmässä tai aivan haaleassa, peh-

meässä tai edellä mainittuun tapaan pehmennetyssä vedessä
yli yön tai vähintään 4 tuntia. Liotuksen alkupuolella on vaat-
teita hämmennettävä varovasti muutama kerta. Liotuksen
jälkeen vaatteet huuhdotaan ja vesi puserretaan pois, jotta
myöhemmin kuumennettaessa liotuksessa irronneen lian pint-
tyminen vaatteisiin estyisi.

Pesu.
Tekokuitukankaita pestäessä on vältettävä käsin hieromista.

Siksi siirretään pestävät vaatteet pataan, jossa on vettä noin
sangollinen yhtä- vaatekiloa kohti (kuivia). Veteen lisätään
pari ruokalusikallista kidcsoodaa tai n. ruokalusikallinen kahi-
noitua soodaa tai liottamiseen käytettyä pesujauhetta. Pataa
lämmitetään vähitellen n. 60—70°:seen ja vaatteita hämmenne-
tään ja puserrellaan tässä lämpötilassa n. 15—20 min. ajan.
Jos on käytettävissä saippuaa, niin lisätään sitä lastuiksi vuol-
tuna tähän pesuliuokseen n. 20 g. vesisangollista kohti. Saip-
puan lisääminen suoritetaan vasta sitten, kun pesuliuos on
kylliksi kuumaa ja sooda tai pesujauhe on ehtinyt pehmittää
veden, jotta niukkaa saippuaa ei turhaan hukattaisi veden peh-
mentämiseen.

Kuumentaminen.
Edellämainittu 60—70° lämpötila on useimmiten riittävä

tekokuitukankaitten pesussa, mutta tarpeen vaatiessa voidaan
valkoisia vaatteita kuumentaa (aivan hätätilassa hiljal-
leen keittääkin) n. 10 min. ajan liuoksessa, jossa on n. ruoka-
lusikallinen pesujauhetta sangollista vettä kohti.

Jos vesi on kovaa, on saippua huuhdottava pois pesun jäl-
keen, ennenkuin vaatteet siirretään kuumennusveteen, jotta
kalkkisaippuan muodostuminen estyisi.



Huuhtominen.
Pesun tai kuumentamisen jälkeen nostetaan vaatteet varo-

vasti padasta, liuospuserretaan tai valutetaan niistä pois, minkä
jälkeen vaatteet huuhdotaan pari kertaa vähässä lämpimässä
vedessä ja sen jälkeen riittävän monta kertaa runsaammassa
vedessä.
Kuivatus.

Vaatteet kuivataan tavalliseen tapaan. Nopea kuivatus on
paras.

Mankeloiminen.
Vaatteet kostutetaan tasaisesti, vedetään suoriksi ja kääri-

tään tiukaksi kääröksi. Mankeloimhen jälkeen vaatteita ei
saa kiilloittasi (valssata).

ERIKOISPESUT
Värinsä pitävät kirjavat vaatteet, kuten alusvaatteet, esiliinat,

miesten paidat ym. pestään samaan tapaan kuin valkoisetkin
vaatteet suurpesun yhteydessä. Kirjavat vaatteet on koko
pesun ajan pidettävä runsaassa vedessä ja pesu tehtävä mah-
dollisimman nopeasti, jotta värit eivät pääse sekaantumaan.

Vistra- ja silkkikankaiset vaatteet. Ennen pesua on puvusta
otettava tarkat mitat muistiin ja värin kestävyyttä kokeillaan
tilkulla tai vyöllä. Jos väri lähtee, on pesu toimitettava hyvin
varovaisesti ja nopeasti. Tahrakohdat merkitään ennen pesua
näkyvällä langalla. Pesuveteen voidaan lisätä booraksia tai
ammoniakkia, 2 teelusikallista jompaakumpaa ainetta 5 lit-
raan vettä.

Puvun peseminen. Pesua varten varataan pesu- ja huuhde-
vedet valmiiksi. Pieneen, knumaan vesierään liuotetaan boo-
raksia tai ammoniakkia ja sen jälkeen vatkataan saippuaa,
niin että vesi hyvin vaahtoaa, lisätään kylmää vettä tarpeelli-
nen määrä. Tässä kädenlämpöisessä (n. +35°) vedessä puser-
retaan puku kohta kohdalta puhtaaksi. Sitä ei saa voimak-
kaasti hieroa rystysiä vastaan. Mikäli jotakin kohtaa halutaan



Pesuaine liuotetaan pie-
neen, kuumaan vesimää-
rään.

Vaatteet likoavat peh-
mennet/ssä vedessä,
minkä jälkeen ne huuh-
dotaan ja vesi puserre-
taan pois.



erikoisesti käsitellä, levitetään se kämmenelle ja toisella sivel-
lään sitä varovaisesti. Puku huuhdotaan kahdessa, kolmessa
pesunlämpöisessä vedessä. Ensimmäiseen huuhdeveteen voi-
daan värien kirkastamiseksi lisätä etikkaa sen verran, että vesi
hieman tuoksahtaa happamalta.

Puvun kuivaus. Puku kääritään pyyhinliinan sisälle ja jos
pelätään värien sekaantuvan, pujotetaan pyyhinliina kaikkialle
kaksinkerroin oleviin kohtiin, kuten hihoihin, taskuihin ym.
Liinan sisällä kierretään pukua mankeloiden muutaman ker-
ran. Pukua ei saa kosteana käärönä jättää sikseen. Jos sitä
ei voida heti silittää, ripustetaan se vaateripustimen varassa
kuivumaan tuuliseen paikkaan.

Puvun silitys. Tekokuitukangas silitetään kosteana, mutta
kreppi- ja cloquékankaat vasta kuivina, jotta kankaan kuvio-
kudos säilyisi. Silitysrauta ei saa olla liian kuuma.

Sillavillakudonnaisten pesu.

Valkoiset sillavillavalmisteet pestään samoin kuin vistra-
ja silkkikankaat. Tummaväriset sillavillavalmisteet pestään
suolavedessä liottamalla seuraavasti:

Sangolliseen kylmää vettä lisätään 2 rkl. tai kourallinen suo-
laa. Vaatteet puhdistetaan pölystä ja painellaan suolaveteen.
Vaate saa liota siinä yön ajan. Vaatteita puserrellaan ja ne
voidaan vielä panna uuteen suolaveteen muutamiksi tunneiksi.
Huuhdotaan useassa kylmässä vedessä ja nostetaan kuivu-
maan. Villavaatteet kuivataan tasaisella alustalla.

Puku pestään
puristelemalla

se kohta koh-
dalta puhtaaksi.

Huuhdeveteen
lisätään värien
kirkastamiseksi
hiukkanen etik-
kaa.



Vaatteet kuumennetaan
padassa 60 —70 astee-
seen. Valok. Havas.

Tekokultu kangas silite-
tään kosteana, mutta
kreppl- }a clo-qu-tkan-
kaat kuivina. Rauta ei
saa- olla Illan kituma.



Nopea kuivatus on tekokuitu-
kankaille paras. Tasaisesti kosteat
vaatteet vedetään suoriksi ja
kääritään tiukaksi kääröksi.
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