
Азбуката на прането. 
 Прането е под контрол.



HAGLEITNER –
Ваш компетентен партньор по всички въпроси, свързани с прането.

Като специалист в областта на хигиената 
на прането Hagleitner предлага оптимално 
решение за всеки отделен клиент, независимо 
дали става въпрос за малък пансион, дом за 
възрастни или голям хотел.

Благодарение на специално образовани 
консултанти по хигиена, съвършено 
обучени техници, специалисти по пране и 
перфектно подбрани химически съставки, 
замърсяванията нямат никакъв шанс.

Hagleitner разработва самостоятелно 
всички химически и технически продукти за 
хигиената на прането. Грижата за дрехите и 
чистотата, при оптимално съотношение цена/
ефективност, винаги са от основно значение 
както при ръчното, така и при автоматичното 
дозиране.

Системата havon MANUAL – модерната 
концепция за пране на HAGLEITNER за малки 
и средни предприятия – предлага ноу-хау за 
справяне с всяко предизвикателство при 
пране. Благодарение на нейните превъзходни 
прахове за пране, страхотни течни продукти и 
специални добавки тя отстранява и най-
упоритите петна.

havon PROFESSIONAL е наименованието на 
професионалната система за течно дозиране 
за големи инсталации. Тя включва 8 елемента 
на перилния препарат – които могат да се 
комбинират според изискванията.

Предимството на дадена автоматична 
дозираща станция се състои в това, че 
компонентите се добавят и смесват оптимално 
в зависимост от прането и вида на 
замърсяването. ТОВА ние наричаме 
перфектното индивидуално решение. 

На следващите страници бихме искали да 
споделим с Вас нашия дългогодишен опит и 
знания. Ако някой от вашите въпроси остане 
без отговор, Вашият консултант по хигиена 
или техник е винаги на разположение. 
Радваме се на възможността, да Ви убедим в 
нашето качество! 

Hans Georg Hagleitner
Управител
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ЗАПАЗВАНЕ НА СТОЙНОСТТА 
и съвети за пестене.

ЗЕЛЕНА ЕФЕКТИВНОСТ  
Устойчивост при HAGLEITNER.

Всички перилни препарати на Hagleitner, се 
разработват във фирмена лаборатория и се 
подлагат на периодичен контрол. При това, 
наред с оптималното съотношение цена/
ефективност, съществено внимание се отделя 
и на това, прането да се третира с максимална 
грижа. И това се изплаща. Защото разходите 
за закупуване на дрехите са три пъти по-
високи от разходите за перилни препарати. 
Следователно, колкото по-дълго прането 
се запази блестящо красиво, толкова по-
незначителен фактор стават инвестициите. 

Решаващо значение за дълготрайността има 
и правилното дозиране на перилния препарат, 
правилното зареждане на машината и доброто 
качество на пералната машина.

При леко замърсено пране (еднодневно 
използвано спално бельо, чисти покривки 
за маса и др.) всякакви повърхностни 
замърсявания могат да бъдат успешно 

отстранени от тъканта при 40°C, като 
същевременно влакната на прането се 
запазват.

Когато, обаче, силно замърсено пране се пере 
на програма за леко замърсено пране, петната 
често не се отстраняват, дори напротив: Те 
се обработват от водата и след това тяхното 
отстраняване или е невъзможно, или е 
необходимо използване на прекалено много 
химически препарати и доста време.

За дезинфекция на прането можем да 
предложим химико-термични разтвори още 
при 60°C.

Устойчивостта днес е глобално 
предизвикателство. Hagleitner съзнава тази 
отговорност.

При концепцията „зелена ефективност“ 
съзнателно не се използват вредни за 
здравето и околната среда суровини. Ето 
защо, при продуктите от серията havon PRO-
FESSIONAL съзнателно не се използват NTA 
(нитрилотриоцетна киселина), EDTA (етилен 
динитрилотетраоцетна киселина) и фосфати. 
В съчетаването на ефективната хигиена 
на прането и отговорността по отношение 
на екологията е заложена иновативността 

на концепцията „зелена ефективност“, за 
постигане на чисто пране и чиста околна 
среда.

Защото е важно да се знае, че приятно 
меката, чиста хавлия, която предлагате на 
своите гости, не е влизала в съприкосновение 
със суровини, за които има съмнение, че може 
да причинят ракови заболявания.

Правилният избор на програма 
е решаващ за успешното пране!

Разходите за закупуване на 
дрехите са три пъти по-високи 
от тези за перилни препарати.

При концепцията „зелена 
ефективност“ съзнателно не се 
използват вредни за здравето и 
околната среда суровини.

ЗНАЕТЕ ЛИ, че новото бельо, и по-специално хавлиените изделия, трябва да се изплакнат 
с вода? По този начин бельото приема своята окончателна форма, а при хавлиените тъкани се 
фиксират бримките. Ето защо, преди първа употреба, бельото трябва да се изпере на щадяща 
програма при 40°C. При това, обърнете специално внимание на зареждането на машината: 
Барабанът не трябва да бъде запълнен повече от половината.

РАЗХОДИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ 
27% РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 45%

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ 5%

РАЗХОДИ ЗА ЕНЕРГИЯ 14%РАЗХОДИ ЗА ПЕРИЛНИ 
ПРЕПАРАТИ 9%



Основно пране.

Плакнене.

Предпране.

Същинският процес на пране се осъществява на основна програма на пране. Перфектната 
комбинация между температура, химия, механика и време позволява оптималното въздействие 
на всички съставки на  перилния препарат.

При основната програмата на пране се използва по-малко вода в сравнение с програмата, 
включваща предпране. За да се гарантира достатъчното намокряне на цялото пране, от 
съществено значение е да не се препълва барабанът на пералнята. 

Плакненето обичайно се извършва в 3 цикъла и служи преди 
всичко за изплакване на прането след изпиране и отмиване на 

перилния препарат и остатъците от замърсявания от него. След всяко 
плакнене прането се центрофугира, за да се изведат замърсяванията и водата 

от прането. 

За ефективно плакнене, както при основното пране, от основно значение е правилното 
зареждане на барабана. При препълване на машината резултатът е остатъци от замърсявания 
и перилен препарат по прането, които могат да доведат до по-твърдо, по-сиво и по-мръсно 
пране, което често води до раздразнения на кожата.

Третото и последно плакнене се използва и за прилагане на „козметика за пране“, например 
омекотители или средства за подкисляване. И двата продукта се отлагат по влакното и служат 
за това да направят прането приятно на пипане, по-меко и по-ухаещо.

ЦИКЪЛ НА ИЗПИРАНЕ 
3 стъпки за чисто пране.

Предпрането се препоръчва при много силно 
замърсено бельо. То е предназначено 
да разтвори грубите, чувствителни към 
температура замърсявания, които да бъдат 
отстранени по-лесно след това при основното 
пране. 

Предпрането е особено важно при дрехи, 
замърсени с кръв и/или фекалии. Ако този 
вид замърсявания постъпят директно в 
основното пране при 60 °C или повече, 
високата температура би предизвикала 
химическо изменение на петната. При това те 
се „запечатват“ в тъканта, след което изобщо 
повече не могат да бъдат премахнати.

Предпрането може да се извърши както само 
с вода, при което бельото първо се накисва и се 
отстраняват едрите частици на замърсяването, но и с 
обичайни перилни препарати. Тогава въздействат преди 
всичко чувствителните към температура  ензими и разтварят 
замърсяванията с протеинов произход.

При леко замърсено бельо не е необходимо предпране.

Чувствителните към 
температура замърсители 
се разтварят повърхностно. 
Отстраняват се грубите 
замърсители.

Бельо, замърсено с кръв или 
фекалии, трябва да се пере 
задължително с предпране. 
В противен случай тези петна 
могат да бъдат запечатани.

Правилното зареждане на 
машината с пране е също важна 
предпоставка за положителния 
резултат от прането. 

При плакнене се отмиват 
остатъците от перилни 
препарати и 
замърсители. 



НАУКА ЗА ПЕРИЛНИТЕ СРЕДСТВА 
Защо съществуват различни перилни препарати?

Универсален перилен препарат.

Перилен препарат за фино пране/вълнени тъкани.

Перилен препарат за цветно пране

Специален перилен препарат.

Перилните препарати са химически смеси, които се използват за повишаване на перилните 
свойства на водата. Тяхната основна задача е отстраняването на замърсяванията и петната.

Те, обаче, трябва да бъдат щадящи

- към прането и машината, 

-  да се използват при различни външни условия (различни машини, температура, твърдост 
на водата и др.), както и 

- да са възможно максимално щадящи за околната среда.

Универсалните перилни препарати са 
подходящи за всички видове текстилни 
влакна освен за вълна и коприна. Те могат 
да се използват при температури на пране 
между 20°C и 95°C и въз основа на високия 
дял на избелващи средства и оптически 
избелители се използват преди всичко при 

бяло пране. При продължително използване 
на универсални перилни препарати при 
цветно пране може да се стигне до изменение 
в цветовете и избелели места. 

Специално за вълна и коприна се предлагат 
перилни препарати без съдържание на 
ензими, т.н. средства за фино пране или 
перилни препарати за вълна. Задачата на 
съдържащите се, в обичайните универсални 
перилни препарати или перилните препарати 
за цветно пране, ензими е разлагането на 
протеините и тъй като животинските влакна,  
като вълна и коприна се състоят от белтък 
(протеин), ензимите ще засегнат евентуално 
и влакната. Перилните препарати за вълна 
могат да се използват при температури 
на пране до 40°C и съдържат специални 

поддържащи средства. Освен това,те 
съдържат висок дял пенливи съставки, които 
при пране образуват защитна обвивка срещу 
силно механично натоварване. Въз основа на 
изключително меката формула и отсъствието 
на избелващи средства използването на 
перилен препарат за вълна не се препоръчва 
за други типове влакна.

Перилни препарати за цветно пране са 
подходящи за всички видове цветни текстилни 
влакна освен вълна и коприна. Те могат да 
се използват при всякаква температура. 
Повечето перилни препарати за цветно пране 
съдържат само незначителна част избелващи 
средства и не съдържат оптически избелители. 
За запазване интензитета и плътността 
на цвета повечето перилни препарати за 
цветно пране съдържат специални добавки, 
т. н. вещества за запазване на цвета и 

инхибитори за предаване на цветовете. По 
този начин цветното пране запазва трайно 
своята красота. От друга страна, трайното 
използване на препарати за цветно пране, 
които се отличават с ниско съдържание на 
избелващи средства и оптически избелители, 
при бяло пране води до посивяване на 
тъканите.

Освен горепосочените стандартни 
перилни препарати съществуват и редица 
специални перилни препарати с различно 
предназначение: Перилни препарати 
за пердета, перилни препарати за пух и 
функцонално облекло, дезинфекционни 
перилни препарати и др.

Предназначението им най-често се съдържа 
в наименованието им, а действието им е 
съобразено със специалната им сфера на 
предназначение. Често тези специални 
перилни препарати се предлагат само в 
специализираната търговия.

Универсални перилни 
препарати се използват 
преди всичко за бяло пране. 
Съдържащите се избелващи 
средства и оптически 
избелители водят до изменение 
на цвета и избелели места.

Перилният препарат за цветно 
пране съдържа вещества за 
запазване на цвета и специални 
съставки, които възпрепятстват 
съществено  предаването на 
цвета.

HAGLEITNER гарантира 
качеството на перилния 
препарат чрез собствено 
проучване и производство.

Мека формула, която запазва 
чувствителните влакна на 
вълната и коприната.



НАУКА ЗА ПЕРИЛНИТЕ СРЕДСТВА 
Съставки и техните задачи.

Тензиди, субстанции с миещ ефект.

Алкални миещи агенти.

Ензими.

Омекотител на водата.

За да изпълни своята задача, даден перилен препарат се състои повече или по-малко преди 
всичко от следните съставки:

Тензидите (повърхностно миещи вещества) 
заемат основен дял в състава на перилните 
средства. Основната задача на активните 
съставки е намаляването на повърхностното 
напрежение на водата. По този начин прането 

и замърсяванията могат да се намокрят добре 
и по този начин да се отстранят мазни петна.

Алкалните миещи средства („алкалност“) 
са онези съставки в перилните препарати, 
които имат грижата за повишаването на pH-
стойността по време на процеса на пране от 
неутрална (pH = 7) на алкална (= 8-12). По този 
начин влакната на прането могат да увеличат 
обема си така, че да могат да бъдат по-добре 

напоени. Допълнително замърсителите се 
диспергират (поддържане в суспензия) и 
замърсителите със съдържание на мазнини 
„се осапуняват“ .

Ензимите в перилните средства разграждат 
замърсителите (преди всичко белтък, 
скорбяла), като ги разлагат. При това, обаче, 
те действат само при максимална температура 
от 60°C. Това означава, че ензимите са 
подходящи преди всичко при предпране. 

За разлика от всички останали съставки 
ензимите могат винаги да се използват, при 
това са достатъчни и малки количества.

Омекотителите на водата възпрепятстват 
така нар. отделяне на варовика, следователно 
отлагането на варовика по прането или 
машинните части. Тъй като варовикът може 
да причини големи щети на машината или 
прането, правилното дозиране на перилния 
препарат или на омекотителя на водата 
трябва да се спазва стриктно. Дори нищожен 
варовиков слой от 0,4 мм може да е причина за 
повишаване на консумацията на енергия с до 
25%! При много високи стойности на твърдост 
на водата към перилния препарат може да се 

добави отделен омекотител на водата.

Второ свойство на омекотителя на водата е 
диспергирането на  частиците-замърсители. 
Това означава, че вече отделените частици-
замърсители се поддържат в суспензия, за да 
не се отложат отново по прането.

ЗНАЕТЕ ЛИ, че сапунът е най-старата позната активна съставка? Сапунът, обаче, 
почти не се използва в съвременните перилни препарати. Причината за това е факта, че 
при съприкосновение на сапуна с варовик се образува калциев сапун. За разлика от сапуна 
калциевият сапун няма миещо свойство. Напротив, калциевият сапун предизвиква потъмняване 
и водонеразтворими остатъци.

Ензимите предизвикват разпад 
на замърсителите (преди всичко  
белтък и скорбяла).

Тензидите „се врязват“ в 
замърсяванията и по този 
начин ги изтласкват от тъканта. 
Тензидите се отмиват заедно 
със замърсяванията.

Избелващите средства действат 
върху цветни замърсявания. В 
перилните препарати за цветно 
пране се съдържат по-малко 
избелващи средства, за да се 
запази цвета на влакната.

Алкалните миещи средства 
преобразуват водата в основа. 
По този начин влакната се 
напояват по-добре.

Белина.

Оптически избелители.

Помощни средства.

Избелващите средства действат срещу 
цветните пигментни замърсители и ги 
избелват, както се вижда от самото им 
наименование. При това се прави разлика 
преди всичко между хлорно и кислородно 
избелване, като кислородното избелване 
е по-щадящата форма на избелване. По 
правило в перилните препарати за цветно 
пране се съдържат по-малко избелващи 
средства отколкото в универсалните перилни 

препарати, за да се запази първоначалният 
цвят на прането. Избелващите средства 
действат при температура над 60°C, но 
могат да се активират и при температура 
от 30 - 40°C чрез така нар. „активатори на 
избелващи средства“.

Оптическите избелители се съдържат само в 
универсални перилни препарати и се грижат 
за това прането да се възприема като особено 
бяло. Тези избелващи средства се отлагат 
върху прането и отразяват невидимите иначе 
за нас ултравиолетови светлинни вълни като 

виолетово-синя светлина. Този синкав отенък 
прави прането да изглежда искрящо бяло и 
покрива евентуален отенък на сиво или жълто 
в прането.

Под понятието помощни средства се 
обобщават всички съставки, които нямат пряк 
принос за отстраняването на замърсяванията, 
а изпълняват други задачи. При това става 
въпрос, например, за ароматите, които 
се грижат за свежото ухание на прането 
и защитните съставки като инхибитори на 

корозия, инхибитори на потъмняването, 
съставки за защита на влакната и цвета. Те се 
съдържат в различна степен при различните 
типове перилни препарати.

 1. Намокряне 2. Обвиване 3. Отделяне            4. Диспергиране        5. Отстраняване

ОПТИЧЕСКИ 
ИЗБЕЛИТЕЛИ
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Правилно сортиране.

Правилна предварителна обработка/подготовка.

Принципно, прането трябва да се сортира 
според оцветяването, степента на 
замърсяване и символа за опазване, за да 
може на тази база да се избере правилния 
перилен препарат и температура на пране.

-   Светло и тъмно пране трябва да се 
перат винаги разделно, за да се избегне 
евентуално оцветяване.

-  Силно замърсено пране принципно трябва да 
се пере отделно от останалото пране. Това 
предотвратява замърсяване на останалото 
пране по време на процеса на изпиране и 
улеснява дозирането.

- Циповете да се затварят
-  Чувствителните тъкани да се обръщат – „да 

се перат от опаката страна“!
-  Петната да се обработват възможно най-

бързо – виж съветите за третиране на петна

-  Изпразвайте джобовете (отстранявайте 
напр. кърпички, химикалки и др.) и чужди 
тела (клечки за зъби, инструменти, салфетки 
при пране на покривки и др.)

ПРОЦЕС НА ИЗПИРАНЕ НА ПРАНЕТО 
Кои са основните правила, които трябва да се спазват?

За да се постигне възможно най-добър 
резултат от прането, следва да се спазват 
редица съвети и трикове. Само по този начин 

можете да се радвате дълго време на Вашето 
искрящо чисто пране.

КАКВО ОЗНАЧАВА „КРЪГЪТ НА СИНЪР“? 
Наречен на името на техника д-р Синър този „кръг на Синър“ доказва, че сумата от отделните 
компоненти химия, температура, механика и време трябва винаги да е равна на 1. Следователно, 
ако например спадне температурата в процеса на пране, липсващият дял трябва да се изравни 
чрез друга съставна част – в този случай предимно чрез компонента химия, тъй като в дадена 
перална машина времето и механиката са зададени относително постоянно. За щастие 
перилните препарати стават все по-ефективни и поради това са в състояние да компенсират 
липсващия дял без да се налага да се предозират.

ЗНАЕТЕ ЛИ, че когато се перат тъкани от микрофибър заедно с памук, се получава много 
силно поемане на власинки, като по този начин силно се намалява почистващият ефект? 
Поради това, винаги внимателно разделяйте тъканите от микрофибър от памучните тъкани или 
поставяйте микрофибърните тъкани в мрежеста торбичка за пране.

Сортирайте прането на следния 
принцип:
- светло и тъмно
- степен на замърсяване
-  спазвайте символите за 

опазване на дрехите

Необходима предварителна 
обработка на прането:
- Циповете да се затварят
-  перете дрехите от опаката 

страна
- обработвайте бързо лекетата

Оптималният резултат от 
прането изисква перфектно 
комбиниране на компонентите 
- перилен препарат (химия), 
температура, механика 
(перална машина) и време.



Правилно пране.

Работи по техническото обслужване.
Правилно дозиране.

При прането има три съществени изисквания, 
които трябва да се спазват:

-  Да не се прекъсва процесът на пране
-  Да се изчаква приключването на всички 

плакнения и машината да не се отваря 
преждевременно

-  След изпиране прането да не се оставя да 
престоява мокро, а веднага да се обработва 
последващо (сушене или простиране). 

По този начин ще избегнете опасността 
от образуване на плесен  (възникване на 
така наречените петна от плесен, които 
представляват сивокафяви петна с големина 
колкото глава на топлийка върху прането. 
Като всеки друг вид плесен и тези са вредни 
за здравето).

След приключване на всеки процес на пране 
трябва да се оставят  отворени люкът на 
пералнята и (при ръчно дозиране) чекмеджето 
за перилен препарат (секцията за наливане 
на препарат при плакнене). Само по този 
начин може да се гарантира изсушаване на 
машината от вътрешната страна. Освен това, 
за да се предотврати замърсяване, е важно 
машината да се поддържа чиста, като това 
се отнася особено за люка и пространството 
около него.

Ако се дезинфекцира прането в машината е 
абсолютно необходимо да се дезинфекцира 
и люкът и пространството около него. В 
противен случай, е възможно да се стигне 

до кръстосано замърсяване. Освен това, 
допълнително е необходимо и съответно 
дезинфекциране на контейнера за прането 
(кош за пране и т.н.).

След всяко пране е препоръчително да се 
почиства вътрешната страна на барабана и да 
се проверява за чужди тела, които биха могли 
при следващо пране да разкъсат прането или 
разрушат машината.

При ръчно дозиране да се спазва точно 
препоръчителната доза. Тя е съобразена 
с различните степени на замърсяване и 
твърдостта на водата. Неспазването на 
препоръчителната доза може да има следните 
последствия:

По-малко количество от препоръчителната 
доза води до
-  по-твърдо, по-сиво и по-грапаво пране, 

тъй като остатъците от замърсяванията 
не се отстраняват правилно и по прането и 
машината се наслояват варовикови налепи.

-  фиксирани петна, тъй като те „се вмиват“ и 
след това се отстраняват много трудно. 

- така наречените мазни възелчета. Те 

представляват образования от мазни 
замърсители, които са повърхностно 
разтворени, но не отделени и след това се 
отлагат по повърхността под формата на 
малки, черни топченца.
-  покрити с варовикови отлагания нагреватели, 

тъй като от водата е задържан прекалено 
малко варовик. Дори слой с дебелина от 0,4 
мм води до повишаване на консумацията на 
енергия до 25 %! Предозирането на перилен 
препарат води до

-  раздразнения на кожата и алергии в резултат 
на остатъци от перилното средство.

- по-твърдо пране.
-  образуване на прекалено много пяна в 

машината.

Правилно зареждане на машината.

Тава е най-важната крачка за постигане на 
перфектен ефект от прането. Оптимално 
зареждане на прането означава:

-  Гладко пране като спално пране и покривки: 
Между прането и вътрешната страна на 
барабана трябва да има разстояние, равно 
на ширината на китката на ръката.

-  Хавлиено пране: поема много течност, 
поради което запълването на барабана не 
трябва да превишава 2/3 от обема му.

-  Колкото по-чувствително е прането, с 
толкова по-малко пране трябва да се 
зарежда барабанът.

При чувствителни тъкани миещият разтвор 
действа като мека обвивка – прането „се 
приземява“ леко благодарение на буферното 
действие на водата. По този начин то се 
запазва.

Правилното зареждане може да предотврати 
също увреждане на самото пране, като 
например изсветляване на отделни участъци. 
Това са така нар. „бели протрити участъци“ 
при джинси, щампи и др.

А правилното заредено количество пази и 
самата машина.

Не на последно място неправилното дозиране 
на перилния препарат води до отрицателно 
съотношение цена/ефективност и в допълнение 
натоварва околната среда.
Ако перилният препарат се дозира с помощта 
на автоматична дозираща система, е важно 
да се спазва препоръчителното ниво на 
запълване на съда и при необходимост да се 
смени контейнера. При това от съществено 
значение е съответствието между стария и 

новия контейнер, респ. между маркировката 
и засмукващата дюза. Присъединяване на 
грешен продукт може да причини щети на 
прането и машината!

При зареждане на машината се 
спазва следното:
-  запълване само на 2/3 от 

обема
- не препълвайте барабана 

Напълно автоматичните 
дозиращи станции осигуряват 
винаги оптимално количество 
химически препарат, повишават 
експлоатационния живот на 
същата и по този начин пестят 
пари.

При пране спазвайте следните 
изисквания:
- не прекъсвайте процеса на 
пране
- не оставяйте прането да 
престоява в пералнята

Спазвайте препоръките за 
дозиране

Спазвайте указаното ниво на 
запълване

Смяна на контейнера

След всяко пране спазвайте 
следните изисквания:
- оставете отворени вратите/
люкът на пералнята
- поддържайте машината чиста
- почиствайте вътрешните стени 
на барабана



ПЕТНА – 
Съвети и трикове. 

Петната са видими замърсявания, които 
надхвърлят нормалните размери и често 
не могат да бъдат отстранени при първо 
изпиране. Те се случват навсякъде. И 
естествено на най-видимото място на 
спалното бельо, покривката или любимата 
дреха. За щастие има няколко съвета и 
трика, как да се отстраняват петната лесно 
и ефективно, без при това да се повреди 
засегнатата тъкан.

Съвсем нормално е след прането върху 
тъканта да се намират все още между 3 и 
6 % от петната. За този род петна трябва 
да се прибегне до специални методи за 
отстраняване на петна, които са описани по-
подробно по-нататък.

ЗНАЕТЕ ЛИ, че в 100 кг пране се съдържат между 1,8 и 4 кг замърсители? Тези замърсители 
се състоят най-често от пигменти като прах или сажди,  мазнини или масла, протеини като 
кръв, мляко, белтък и др., петна със съдържание на дъбилни вещества като чай, вино, петна 
от плодове и др., замърсители със съдържание на въглехидрати (скорбяла) и водоразтворими 
замърсители (сол, захар). За отстраняването на всички тези различни видове замърсители 
са необходими различни химически вещества. Ето защо перилните средства представляват 
сложни смеси от различни съставки.

Обща информация.

Колкото по дълго престоява дадено петно 
върху тъканта, толкова по трудно е неговото 
отстраняване. Ето защо, засегната част от 
прането трябва да се отдели незабавно и 
съответно да се третира колкото е възможно 
по-скоро.

Ако няма възможност частта от прането 
да се изпере незабавно, някои „мерки за 
първа помощ“ могат да свършат добра 
подготовка за по-нататъшното отстраняване 
на петното: Почистете петното с леко 
потупване незабавно и основно с чиста и мека 
кърпичка за еднократна употреба. Колкото 
по-чувствителна е тъканта, толкова по-

внимателно процедирайте.
Но ВНИМАНИЕ: Никога не търкайте! Чрез 
търкането тъканта може да се повреди силно, 
а петното да бъде втрито още по-дълбоко в 
нея. Често помага дори, ако петното просто се 
измие с вода или с лек сапунен разтвор, като 
по този начин се отстрани най-грубата част 
от замърсяването. И тук, обаче, да се спазва 
следното правило: не използвайте никога 
гореща вода, тъй като в противен случай 
някои видове петна могат да се фиксират в 
тъканта. Оптимален вариант е студена или 
максимално хладка вода.

ВНИМАНИЕ: За отстраняване 
на петна никога не търкайте или 
не използвайте гореща вода.

При отстраняването на петна 
следвайте задължително 
указанията от препоръките за 
поддържане на тъканта.

Какво да се спазва при отстраняване на петна.

Преди отстраняване на петното е необходимо 
да се информирате относно вида и влакната на 
текстилното изделие. Спазвайте непременно 
всички символи за опазване на тъканите. Те 
дават информация относно това дали могат 
да се използват избелващи вещества и при 
какви температури може да се третира частта 
от прането. Например, бели памучни тъкани се 
третират по различен начин от цветни вълнени 
или копринени тъкани!

В случай на съмнение препоръчваме да се 
проведе така наречения тест на подгъва: 
Подложете на невидимо място (подгъв) 
парче плат и приложете желаното средство 
за отстраняване на петна. Оставете известно 
време да подейства, след което внимателно 
измийте. Ако след изсъхване на частта от 
прането няма видими изменения (промяна 
в цвета и структурата на тъканта), можете 
безпроблемно да приложите желаното 
средство за отстраняване на петна.

Принципно е валидно следното правило: 
Колкото по-тъмна и по-чувствителна е тъканта, 
толкова по-меко трябва да бъде използваното 
средство! При използване на грешното средство 
за отстраняване на петна или неспазване на 
препоръките за употреба и действие, могат да 
бъдат причинени необратими увреждания като 

избелели или разкъсани места.

Решаващ фактор за успеха при третиране 
е температурата и продължителността на 
прилагане: Много средства за отстраняване на 
петна при използване на студена или хладка 
вода са безпомощни и показват прекалено 
агресивно действие едва в комбинация с по-
висока температура. Поради това непременно 
спазвайте посочената от производителя 
максимална температура за средството за 
премахване на петна!

Много средства за отстраняване на петна 
освен това стават агресивни едва при по-
продължително време на въздействие. И тук се 
препоръчва внимание: Непременно спазвайте 
посоченото време на въздействие!

По-разумно е даден метод за премахване 
на петна да се приложи два пъти правилно, 
отколкото веднъж погрешно, в резултат на 
което да бъде унищожена частта от прането!



Какви видове петна съществуват и как се процедира? Правилно процедиране при 
петна с непознат произход/смесени петна:  

Познати/разпознаваеми петна: 

Ако петното е обработено правилно чрез 
тампониране или измито с вода, или ако след 
пране петното все още е видимо, то трябва да 
се третира отделно.

В зависимост от вида на петното могат да се 
прилагат различни средства за отстраняването 
му. Колкото по-точно може да се разпознае 
или класифицира петното, толкова по-бързо 
може да се намери правилното средство. За 
съжаление разпознаването на петното не 
винаги и толкова лесно. Разположението на 
самото петно, например, би могло да доведе 
до известни заключения – жълти кръгове по 
риза в областта под мишницата, например, 
дават основание да се заключи, че по всяка 
вероятност това са петна в резултат от 

изпотяване. Ценни насоки за определяне 
естеството на петното дава и опипването: при 
изсъхване петната от кръв и белтък, например, 
са твърди на пипане, докато мазните петна 
остават меки. Цветът на петното също може 
да даде много информация относно неговия 
произход и да помогне при правилния избор 
на средство за премахване на петна: кафяво-
жълти петна може да бъдат, например, от 
плодове, кафе, чай, горчица и др.,  докато 
сините петна много често са от мастило, туш 
и химикалка. Най-важните указания относно 
произхода на петното получаваме чрез 
мириса.

Често петната не могат да се идентифицират 
нееднозначно или се касае за остатъци от 
вече прано пране. Или пък дадено петно 
съдържа няколко различни видове петна 
(напр.: сосове, кафе с мляко: често тези петна 
съдържат мазнини, белтъчини и подлежащи 

на избелване субстанции). Ето защо, за да 
се постигнат най-добри резултати, трябва да 
се спазва последователността, в която да се 
прилага средството за отстраняване на петна:

1)  вода: Много петна могат да се отмият само чрез прилагане на максимално хладка вода. Ако 
това не помогне, като следваща крачка се използват

2)  ензими: Просто разтворете малко перилно средство или сол за петна в студена или хладка 
вода, накиснете в нея прането или изсипете сместа директно върху прането. Оставете да 
подейства поне 20 минути, най-добре 2 часа и изплакнете. Ако петното не е изчезнало, 
използвайте

3)  разтворител за мазнини: Третирайте петното в съответствие с указанията на 
производителя на разтворителя на мазнини, оставете да подейства и след това изплакнете. Ако 
след това петното все още е видимо, използвайте

4)  избелващо средство: И тук трябва да се спазват указанията за употреба на производителя. 
Или смесете универсално перилно средство или сол за петна с вода и поставете тази паста върху 
петното. След поне 10 минути време на въздействие (по-добре да бъдат 2 часа) внимателно 
отмийте. Ако петното все още не е изчезнало, вероятно ще помогне

5)  киселина: Някои петна могат да се отстранят само с киселина. Често е достатъчно да полеете 
с лимонена киселина или оцет, която да оставите да подейства поне 10 минути (по-добре поне 2 
часа), след което изплакнете основно.

След всяко третиране на петно прането 
трябва да се изплаква основно. Освен това, 
се препоръчва и едно изпиране в перална 
машина, за да се неутрализират евентуални 
остатъци.

Най-добрите средства срещу всяко петно ще 
намерите онлайн в нашия лексикон на петната 
на адрес www.hagleitner.com.По този начин петната се класифицират по 

категории, във основа на които тогава се 
прави окончателен избор на средство за 
отстраняване на петна:

1)  Петна, които подлежат на 
третиране чрез  избелване 
(гулаш, вино, плод, кафе и 
др.): Тези петна могат да се отстранят 
със средства, съдържащи избелващ 
агент (например: сол за петна).

2)  Петна, съдържащи белтък 
(кръв, яйце, скорбяла, 
изпражнения и др.): Тези петна 
могат да се отстранят със средства, 
съдържащи ензими. Ензимите се 
съдържат или в солта за петна, или във 
всяко универсално перилно средство. 
ВНИМАНИЕ: Задължително измийте 
със студена вода!

3)  Петна от мазнини или олио 
(мазнина от пържене, масажно 
масло, грес, кожна мазнина и 
др.): Тези петна  могат да се отстранят 
със средства, съдържащи тензиди 
или разтворители. Тензидите или 
разтворителите в търговската мрежа 
обичайно се предлагат в аерозолна 
опаковка или при определени условия и 
в течни перилни препарати.

След като петното е нееднозначно 
идентифицирано, се използва подходящото 
средство съгласно указанията на 
производителя, частта от прането след 
това се изпира както обичайно и петното е 
изчезнало.

Най-важна насока относно 
произхода на петното дава 
миризмата.

Петна със съдържание на 
белтък трябва непременно да 
се перат със студена вода!

ВАЖНО: Не всяко петно може 
да се отстрани. Принципно важи 
следното правило: Колкото 
е по-старо е дадено петно, 
по-често и с по-гореща вода се 
пере, толкова по-силно то се 
фиксира в тъканта и не може 
повече да се отстрани! Понякога 
като последен изход остава да 
го изрежете с ножицата



Петна от кръв
Пресните петна от кръв изперете незабавно със студена (!) (солна) вода. След това 
накиснете прането за около 2 часа или за една нощ в ензимна баня (havon ACTIVE/

havon PERFECT), след което изперете както обичайно. При тъкани от вълна или 
коприна намажете петното от кръв с навлажнена скорбяла и като изсъхне внимателно 

изчеткайте. Петна от ръжда
При петна от ръжда прането се третира с киселина: Петното се напръсква с 10%-тен 

разтвор ecosol ENTKALKER (за целта 100 ml ecosol ENTKALKER се разрежда с 1 л 
топла вода) или прането се накисва в него, оставя се да подейства известно време и 

се изпира както обичайно. Алтернативно можете да поръсите петното от ръжда със 
сок от лимон, оставете да подейства, след което изперете прането както обичайно.

Плесен
Петна от плесен се разтварят като прането се накисне за около 1 час във вода 

с избелващо средство havon POWER, след което се изпере при минимална 
температура от 60°C с havon PERFECT).

Петна от кафе
Пране с петна от кафе накиснете незабавно в разтвор със сол за петна havon ACTIVE 

(за около 2 часа или една нощ) и след това изперете както обичайно в пералната 
машина. Алтернативно може да опитате незабавно да отстраните петното с воден 

разтвор от соли или лимонена киселина, след което изперете както обичайно.

Петна от плодове и зеленчуци
Петната от плодове и зеленчуци се отстраняват най-добре, ако прането се накисне 

незабавно в баня с избелващо средство/сол за петна (havon POWER, havon ACTIVE) 
(за около 2 часа или за една нощ) и след това се изпере в пералната машина както 

обичайно. Алтернативно, прясно петно може да се поръси и със сок от лимон, да се 
остави да подейства и внимателно да се отмие след това с газирана вода. След това 

се изпира както обичайно.

Боя за обувки
Напръскайте прането със спрей за петна (havon FS) или с разтворител (havon V8), 

оставете да подейства 15 минути и след това изперете както обичайно в пералната 
машина. При остатъчно оцветяване незабавно накиснете в баня с избелващо 

средство/сол за петна (havon POWER, havon ACTIVE) (за около 2 часа или една нощ) 
след това изперете както обичайно в пералната машина.

Къри
Упоритият жълт оцветител в кърито, куркумина, се отстранява най-добре, ако 
прането се накисне незабавно във вода с избелващо средство/сол за петна (havon 
POWER, havon ACTIVE) (около 2 часа или за една нощ) и след това се изпере в 
пералната машина както обичайно. Алтернативно пране, при което хлорът може 
да се отрази неблагоприятно на цвета, може да се накисне в баня с CHLOR TABS. 
След това се изпира както обичайно.

Петна от изпражнения или инконтиненция
Петна от изпражнения или инконтиненция се премахват най-добре като 
предварително се отстрани грубото замърсяване, след което прането се накисне в 
студена баня с havon ACTIVE (за около 2 часа или една нощ). След това се изпира 
както обичайно.

Червило
Напръскайте прането със спрей за петна (havon FS) или с разтворител (havon V8), 
оставете да подейства 15 минути и след това изперете както обичайно в пералната 
машина. При остатъчно оцветяване незабавно накиснете в баня с избелващо 
средство/сол за петна (havon POWER, havon ACTIVE) (за около 2 часа или една 
нощ) и след това изперете както обичайно в пералната машина.

Масло от тиквено семе
Слънчевата светлина действа като истинско чудо срещу петната от тиквено 
масло. Просто оставете прането след изпиране няколко часа на слънце. При 
необходимост повторете това в продължение на няколко дни. След това изперете 
както обичайно.

Разтопена свещ
Изстържете внимателно предварително грубите петна от свещта. След това 
поставете върху плата попивателна хартия или домакинска кърпа, за да 
„изсмучете“ петното. След това напръскайте засегнатото място със спрей за петна 
havon FS или разтворител за мазнини havon V8, изчакайте 15 минути и изперете 
както обичайно. 

Петна от мазнина
Напръскайте прането със спрей за петна, съдържащ разтворител за мазнини 
(havon FS), оставете да подейства 15 минути и след това изперете както обичайно 
в пералната машина. Алтернативно, прането може да се накисне във вода и 
разтворител (havon V8), след което се изпира както обичайно.

Химикалка
Петна от химикалка се отстраняват по следния начин: нанесете с четка или гъба 
разтворителя havon V8 в неразредено състояние върху петното и втрийте леко. 
Оставете да подейства около 15 минути и след това измийте както обичайно. 
При необходимост повторете процедурата. Алтернативно можете да напръскате 
петното с лак за коса и да оставите да действа 20 минути, след което изплакнете с 
разтвор от вода и оцет. След това се изпира както обичайно.

Общ преглед на най-често срещаните петна.
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problemlos schön

Пране
Символът за пране (вана за пране) се отнася за машинно и ръчно пране. 
Броят на ваните за пране указва препоръчителната температура на пране 
в градуси Целзиус, които не трябва да се превишават. Ако под ваната за 
пране се намират една или две чертички, това означава, че на влакната, 
които (в зависимост от броя на чертичките) изискват щадящо до много 
щадящо третиране – почти както при вълна.

Избелване
Триъгълникът символизира, че прането може да се избелва. Допустими 
са както кислородно, така и хлорно избелване. В обичайните перилни 
препарати, предлагани в търговската мрежа, се съдържа не хлор, а 
кислород като избелващо средство. 

Кръгчето указва възможността за химическа обработка. Буквите в кръга са 
предназначени за квалифицирания персонал и дава информации относно 
това какви разтворители могат да се използват.

Не е разрешено мокро почистване.

Сушене
Точките в барабанната сушилна машина/символът за сушилня обозначават 
допустимата степен на сушене. Ако на маркировката за поддържане 
няма указание за допустимата степен на сушене, като ориентир важи 
допустимата температура при пране и гладене: Колкото по-устойчиви 
са текстилните изделия, толкова по-невзискателно е тяхното сушене в 
сушилнята. 

Гладене
Точките в ютията показват температурния диапазон, който не трябва 
да бъде превишаван при гладене с ютията или с машина за гладене. 
Температурата на гладене се определя от материала на текстилните 
изделия.

Текстилните изделия могат да се перат само на ръка при 
температура  30°C – 40°C.

Щадящо сушене при намалено термично натоварване.

Гладете текстилните изделия при макс. 110°C, а при 
необходимост поставете суха междинна кърпа или 
гладете от обратната страна. Не използвайте пара, 
подходящо за полиамид, полиакрил и ацетат.

Текстилни изделия с подобна маркировка не трябва да 
се перат.

Не се допуска сушене в сушилна машина.

Текстилни изделия маркирани с този символ не трябва 
да се гладят, тъй като в противен случай могат да 
бъдат нанесени необратими увреждания на текстилните 
изделия.

Ако триъгълникът е зачеркнат, да не се предприема 
избелване. 

Не е разрешено химическо чистене на текстилното 
изделие. 

Защрихованият триъгълник означава, че е допустимо 
само избелване само с кислород, но не и с хлор.

Ако в триъгълника се появи  CL (съкращение за хлор), 
избелването с хлор е изрично разрешено.

Текстилните изделия трябва да се перат на нормална 
програма при максималната посочена температура.

Нормално сушене при нормално термично натоварване.

Гладете текстилните изделия при макс. 150°C, може 
да се използва пара, подходящо за вълна, коприна, 
полиестер, вискоза.

Гладете текстилните изделия при макс. 200°C, 
подходящо за памук и лен.

Текстилните изделия трябва да се перат на щадяща 
програма при максималната посочена температура.

Текстилните изделия трябва да се перат на специална 
щадяща програма  при максималната посочена 
температура.

СИМВОЛИ ЗА ГРИЖА ЗА ДРЕХИТЕ 
Знак за качество и символи за влакна. 

Памук
универсално перилно 
средства, перилно 
средство за цветно 
пране

Лен
универсално перилно 
средство, перилно 
средство за цветно 
пране 

Коприна
универсален перилен 
препарат без ензими, 
перилен препарат 
за цветно или фино 
пране

Вълна
универсален перилен 
препарат без ензими, 
перилен препарат 
за цветно или фино 
пране

Химически 
влакна в 
зависимост 
от влакното: 
универсален перилен 
препарат, перилен 
препарат за цветно или 
фино пране

Дешифриране на символите за дрехите.
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