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 Não encha demasiado a máquina de lavar. 

 Não deixe roupas brancas e coloridas em imersão durante períodos 
prolongados. 

 Não deixe roupas com peças de metal em imersão. 
 Não utilize demasiado detergente. 
 Utilize detergentes que não contenham lixívia. 
 Não utilize máquina de secar com lã, acetato, viscose ou peças 

misturadas. 
 Utilize a máquina de secar apenas quando indicado na etiqueta. 

 Não enxague ou torça a roupa de banho. 
 Não engome gravuras ou ornamentos. 

 

Lavagem de roupa 

Não lavar máquinas de roupa mal cheias. Cuidado com a temperatura – adequar aos tecidos. 

Separar 
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Separe a roupa de cor e a roupa escura da roupa branca e coloque-as a lavar em separado. 

Evita assim que a roupa mais escura e colorida manche a roupa branca. 

Leia as instruções de limpeza 

Tenha em atenção as etiquetas da roupa – separe o que não pode ser lavado na máquina e 

tem de ser lavado à mão ou na lavandaria. Na roupa que vai lavar na máquina, tenha em 

atenção a temperatura da água (a maioria da roupa pode ser lavada a 30º e além disso poupa 

na eletricidade). 

Pré-Trate 

Se a roupa tem nódoas, pré-trate com um pouco de detergente antes de a colocar na máquina. 

Proceda depois como habitualmente. 

Doseie Corretamente 

Não coloque demasiado detergente para lavar a roupa. Tenha em atenção a dosagem referida 

na embalagem e a dureza da água. Não pense que por usar mais detergente a roupa fica mais 

limpa. Pelo contrário, durante a lavagem será mais difícil remover o detergente em excesso e é 

possível que a roupa fique manchada. 

Trate da sua roupa assim que acabar de lavar 

Assim que a máquina acabar de lavar retire a roupa de imediato, sacudindo-a e esticando-a. 

Nunca deixe a roupa na máquina depois de esta ter lavado – para além de começar a cheirar a 

mofo passado algum tempo, a roupa dentro da máquina ficará com vincos difíceis de remover 

quando a passar a ferro. E não estenda a roupa sem a ter sacudido ou se esta apresentar ainda 

vestígios de nódoas. 

Estender Roupa 

Ao colocar a roupa a secar tenha cuidado com os sítios onde coloca as molas. Aproveite as 

costuras da roupa para as colocar, de modo a que a roupa não fique marcada ao secar. No 

caso de roupas mais escuras, para que não fiquem manchadas ou debotadas coloque-as a 

secar viradas do avesso. 

Não deixe a roupa demasiado seca 

Não deixe que a roupa fique a secar demasiado tempo para que não fique rígida. Apanhe-a 

assim que não a sentir húmida. Se usar o secador de roupa (e atenção que nem toda a roupa 

pode ir para o secador) tenha também atenção em não secar a roupa demasiado tempo (para 

não ser difícil de passar), nem com a máquina muito cheia. 

Lixívia 
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Utilize lixívia apenas em água fria e uma hora no máximo. Não utilize recipientes de ferro, 

cobre ou latão. 

 

 

OS SÍMBOLOS 

Conheça os símbolos das etiquetas de lavagem e siga sempre as suas instruções, uma vez que 

foram previamente comprovadas por especialistas num laboratório para garantir a qualidade 

das nossas peças. 

LAVAGEM 

 

À mão. Não ultrapassar os 40ºC 

 

A seco. Não admite água. 

 

À máquina. Não ultrapassar a temperatura indicada. 

 

À máquina. Não ultrapassar a temperatura indicada. 

Centrifugação média. 

 

À máquina. Não ultrapassar a temperatura indicada. 

Centrifugação mínima. 

BRANQUEADORES/LIXÍVIA 
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Pode utilizar lixívia. 

 

Não pode utilizar lixívia. 

ENGOMAGEM 

 

Peças que não resistem à engomagem. 

 

Pode ser engomada a temperatura baixa (respeitar valor de temperatura se indicado). 

 

Pode ser engomada a temperatura média (respeitar valor de temperatura se indicado). 

 

Pode ser engomada a temperatura alta (respeitar valor de temperatura se indicado). 

LIMPEZA A SECO / TINTURARIA 

 

Com qualquer tipo de dissolvente. 

 



                                          A.S.C.R.D.P.P. – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

Apenas com produtos minerais. 

 

Limpeza com percloroetileno. 

 

Peças que não admitem lavagem e é necessário recorrer a um serviço profissional. 

SECAGEM 

 

Não admite máquina de secar. 

 

Admite máquina de secar 

 

Admite máquina de secar a temperatura moderada. 

 

Admite máquina de secar a temperatura alta. 

 

Pendurar a peça húmida numa corda ou barra, dentro ou fora de casa, sem escorrer nem 

sacudir previamente. 



                                          A.S.C.R.D.P.P. – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

 

Colocar a peça numa superfície horizontal para que sequ 

 


