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HAGLEITNER –
partenerul dumneavoastră competent pentru îngrijirea lenjeriei.

HAGLEITNER – specialistul în soluții 
pentru igiena lenjeriei – are alternativa 
perfectă pentru fiecare client, indiferent 
dacă este vorba de o mică pensiune, un 
cămin de bătrâni sau de un centru de 
îngrijire și asistență, ori de un mare ho-
tel. Cu noi murdăria nu are nicio șansă! 
Suntem o echipă de consilieri speci-
alizați în domeniul igienei, tehnicieni 
pregătiți în programe de top, specialiști 
ai lenjeriei, asistați de o combinație per-
fectă de substanțe chimice.

HAGLEITNER dezvoltă propria sa gamă 
completă de produse chimico-tehnice 
pentru igiena lenjeriei. Indiferent dacă 
este vorba de dozare manuală sau auto-
mată, prioritățile noastre sunt îngrijirea 
și curățarea țesăturilor, cu menținerea 
raportului optim între cost și eficiență.

Cu havon MANUAL, un concept perfor-
mant de curățare a lenjeriei dezvoltat de 
HAGLEITNER pentru companii mici și 
mijlocii, veți înfrunta ca un expert orice 
provocare în igiena lenjeriei. Sistemul 
alcătuit din detergenți pudră excelenți, 
produse lichide remarcabile și compo-
nente adiționale speciale îndepărtează 
chiar și cele mai dificile pete.

havon PROFESSIONAL este sistemul 
profesional de dozare de lichid pentru 
instalații mai mari. Acesta este alcătuit 
din 8 tipuri de detergent care pot fi com-
binate între ele în funcție de nevoi. O 
stație de dozare automată are marele 
avantaj de a combina componentele în 
mod optim în funcție de tipul lenjeriei și 
de murdărie. Aceasta este într-adevăr o 
soluție adaptată perfect nevoilor dum-
neavoastră!

Dorim ca în următoarele pagini să vă 
împărtășim din experiența și cunoștinţe-
le noastre acumulate de-a lungul anilor. 
Dacă până la final nu vom reuși să vă 
răspundem la întrebări, consultantul 
dumneavoastră în igienă sau tehnicienii 
vă stau cu plăcere la dispoziție pentru 
consiliere sau asistență. Dorim să vă 
convingem de calitatea pe care o ofe-
rim! 

Hans Georg Hagleitner
Director general
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PĂSTRAREA CALITĂȚII 
și trucuri pentru economisire.

green efficiency  
HAGLEITNER sprijină sustenabilitatea.

La Hagleitner, toate produsele pentru 
lenjerie sunt dezvoltate în laboratorul 
propriu și sunt testate în mod constant. 
Pe lângă un raport optim între cost și 
eficiență, noi punem cel mai mare preț 
pe o spălare cât mai delicată a lenjeriei. 
Și merită să procedăm astfel deoarece 
costurile de achiziționare a lenjeriei sunt 
de trei ori mai mari decât costul deter-
genților. Astfel, cu cât lenjeria rămâne 
strălucitoare mai mult timp, cu atât mai 
mult se pot reduce investițiile. 

De asemenea, și dozarea corectă a de-
tergentului, încărcarea corectă a mașinii 
precum și calitatea acesteia sunt factori 
decisivi pentru o viață mai lungă a len-
jeriei.

În cazul lenjeriei ușor murdare (lenjerie 
de pat folosită o singură dată, lenjerie de 
restaurant curată etc.), orice murdărie 
superficială este îndepărtată eficient din 
țesătură chiar de la 40°C, calitatea fibre-
lor nefiind afectată.

În schimb, dacă lenjeria foarte murdară 
este spălată la un program destinat ru-
felor ușor murdare, adesea petele nu vor 
fi îndepărtate suficient ci din contră: pe-
tele vor fi integrate în țesătură și nu vor 
mai putea fi îndepărtate, sau poate doar 
cu un efort mare de timp și cu utilizarea 
multor substanțe chimice.

Pentru dezinfectarea lenjeriei vă putem 
oferi soluții chimico-termice care acțio-
nează la doar 60°C.

În zilele noastre sustenabilitatea este 
o provocare la nivel global. Compania 
Hagleitner este conștientă de această 
responsabilitate.

Conceptul green efficiency presupune 
să nu folosim materii prime care dău-
nează sănătății și mediului. Din acest 
motiv am ales ca toate produsele havon 
PROFESSIONAL să nu conțină NTA, 
EDTA și fosfați. Inovația green efficien-
cy constă în îmbinarea dintre curățarea 

eficientă a lenjeriei și responsabilitatea 
ecologică pentru a avea o lenjerie curată 
și un mediu curat.

Este plăcut să știți că halatul de baie 
curat și moale pe care îl oferiți oaspeților 
dumneavoastră nu a venit în contact cu 
substanțe cu potențial efect cancerigen.

Alegerea programului potrivit 
este decisivă pentru o spăla
re eficientă!

Costurile de achiziționare a 
lenjeriei sunt de trei ori mai 
mari decât costul detergenți
lor.

Conceptul green efficiency 
presupune să nu folosim 
materii prime care dăunează 
sănătății și mediului.

ȘTIAȚI CĂ LENJERIA NOUĂ, mai ales cea din frotir, trebuie spălată înainte de pri-
ma utilizare? Doar astfel lenjeria își va căpăta forma finală și se vor fixa buclele arti-
colelor din frotir. Pentru aceasta, spălați lenjeria cu un program scurt la 40°C înainte 
de prima utilizare. Aveți grijă la încărcare: cuva mașinii nu trebuie să fie umplută mai 
mult de jumătate la prima spălare.

ACHIZIȚIE 27% PERSONAL 45%

ÎNTREȚINERE  5%

ENERGIE 14%DETERGENȚI 9%



7
6

Spălarea principală.

Clătirea.

Prespălarea.

Procesul de spălare propriu-zis are loc în spălarea principală. Combinând perfect 
temperatura cu mecanica, timpul și chimia, le permitem tuturor ingredientelor din 
detergent să acționeze optim.

În spălarea principală este disponibilă mai puțină apă decât în prespălare. Pentru a 
vă asigura că toată lenjeria este îmbibată suficient cu apă, este absolut necesar să 
respectați încărcarea corectă a cuvei. 

De obicei au loc trei etape de clătire și principalul lor scop 
este să îmbibe lenjeria cu apă după spălare și să elimine de-

tergentul și reziduurile de murdărie. După fiecare etapă de clătire 
lenjeria este centrifugată pentru a elimina prin stoarcere apa și murdă-

ria. 

Pentru ca procesul de clătire să fie eficace este importantă o încărcare corectă a 
cuvei, la fel ca în spălarea principală. Dacă mașina este umplută excesiv, vor rămâ-
ne reziduuri de murdărie și detergent care pot duce la o lenjerie aspră, cenușie sau 
murdară și care cauzează adesea iritații ale pielii.

A treia și ultima etapă de clătire este utilizată și pentru adăugarea de „cosmetice 
pentru lenjerie”, de exemplu balsam de rufe sau substanțe pentru îndepărtarea aci-
zilor. Ambele produse rămân pe fibră și fac lenjeria mai puțin alunecoasă, mai mo-
ale și mai parfumată.

CICLUL DE SPĂLARE
3 pași pentru lenjerie curată.

Prespălarea se recomandă în cazul lenjeriei 
foarte murdare. Scopul ei este ca măcar 
să desprindă din țesătură murdăria gro-
sieră, sensibilă la temperatură, astfel în-
cât să poată fi îndepărtată mai ușor în 
spălarea principală. 

Prespălarea este importantă mai ales 
pentru lenjeria murdară de sânge și/
sau materii fecale. Dacă lenjeria astfel 
pătată ar intra direct în spălarea princi-
pală la o temperatură de 60 °C sau mai 
mare, temperatura ridicată va schimba 
compoziția chimică a petelor. Petele se 
vor „prăji” astfel în țesătură și nu vor mai 
putea fi îndepărtate.

Prespălarea se poate face fie doar cu apă, și 
astfel lenjeria se înmoaie și particulele mari de 
murdărie sunt îndepărtate, fie cu un detergent obiș-
nuit. Astfel, vor acționa în primul rând enzimele sensibile 
la temperatură și care dizolvă petele cauzate de albumină.

Prespălarea nu este necesară pentru lenjeria ușor murdară.

Se desprinde murdăria 
sensibilă la temperatură. 
Se îndepărtează murdăria 
grosieră.

Prespălarea este obligatorie 
pentru lenjeria murdară de 
sânge sau materii fecale. Alt
fel, aceste pete se pot „prăji” 
în țesătură.

Încărcarea corectă a mașinii 
este o condiție de bază pen
tru o spălare reușită.  

La clătire se îndepărtează 
reziduurile de detergent
și murdărie. 
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PENTRU CUMPĂRĂTORUL DE DETER-
GENȚI: 
de ce există tipuri diferite de detergenți?

Detergenții cu putere mare.

Detergenții pentru rufe delicate / pentru lână.

Detergenții pentru rufe colorate.

Detergenții speciali.

Detergenții constituie substanțe chimice care sunt utilizate pentru a crește puterea 
de curățare a apei. Principala lor sarcină este îndepărtarea murdăriei și a petelor.

Însă în același timp

-  detergenții trebuie să fie delicați cu lenjeria și mașina, 

-  să fie utilizabili în cele mai variate circumstanțe (diferite tipuri de mașini, tem-
peraturi, duritate a apei etc.)

- precum și cât mai ecologici cu putință.

Detergenții universali sau cu putere 
mare sunt potriviți pentru toate tipurile 
de fibre, mai puțin pentru lână și măta-
se. Ei pot fi utilizați la temperaturi de 
spălare între 20°C și 95°C iar datorită 
conținutului ridicat de agenți de înălbire 

și înălbitori optici sunt folosiți cu precă-
dere la spălarea lenjeriei albe. Folosirea 
îndelungată a detergenților cu putere 
mare la spălarea lenjeriei colorate duce 
la modificarea culorilor și decolorare. 

Pentru lână și mătase există detergenți 
fără enzime, așa-numiții detergenți 
pentru rufe delicate sau pentru lână. 
Enzimele din compoziția detergenților 
universali obișnuiți sau pentru rufe colo-
rate trebuie să descompună albumina și 
deoarece fibrele de proveniență animală 
cum ar fi lâna și mătasea conțin albu-
mină (proteine), enzimele ar putea ataca 
și fibrele.

Detergenții pentru lână se utilizează la 
temperaturi de maxim 40°C și conțin 
substanțe de îngrijire speciale. Mai mult, 
ei conțin o cantitate mare de agenți de 
spumare care formează un strat protec-
tor împotriva stresului mecanic ridicat 
din timpul spălării. Datorită compoziției 
chimice blânde și a lipsei înălbitorilor, 
detergentul pentru lână nu se reco-
mandă pentru alte tipuri de fibre.

Detergenții pentru rufe colorate sunt 
potriviți pentru toate tipurile de fibre co-
lorate, mai puțin pentru lână și mătase. 
Ei pot fi utilizați la orice temperatură. 
Cele mai multe tipuri de detergenți pen-
tru rufe colorate conțin doar o cantitate 
redusă de agenți de înălbire și nu conțin 
înălbitori optici. Pentru a păstra inten-
sitatea și strălucirea culorii, cei mai mulți 
detergenți pentru rufe colorate conțin 
aditivi speciali, așa-numitele substanțe 

de protejare a culorii și inhibitori ce pre-
vin transferul de culoare.

În acest fel, lenjeria colorată rămâne fru-
moasă mai multă vreme. Pe de altă par-
te, utilizarea îndelungată de detergent 
pentru rufe colorate la spălarea lenjeriei 
albe duce la colorarea în gri a acesteia 
din cauza lipsei de agenți de înălbire și 
înălbitori optici.

În afară de detergenții standard menți-
onați mai sus există și o serie de deter-
genți speciali, pentru o multitudine de 
utilizări: detergenți pentru perdele, pen-
tru țesătura cu puf ori îmbrăcămintea 
sport, detergenți dezinfectanți etc.

De obicei numele lor indică scopul de 
utilizare și acești detergenți acționează 
specific pentru acel scop. Acești deter-
genți speciali se pot achiziționa cel mai 
adesea doar de la firme specializate.

Detergenții cu putere mare 
sunt folosiți mai ales pentru 
lenjerie albă. Agenții de 
înălbire și înălbitorii optici din 
componența acestora duc 
la modificarea culorilor și 
decolorare în cazul lenjeriei 
colorate.

Detergentul pentru rufe 
colorate conține ingrediente 
de protejare a culorii și sub
stanțe active speciale care 
previn în mare parte transfe
rul de culori.

HAGLEITNER asigură 
calitatea detergenților prin 
activități de cercetare și 
producție proprii.

Formula chimică blândă 
protejează fibrele sensibile de 
lână și mătase.
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PENTRU CUMPĂRĂTORUL DE DETER-
GENȚI:  
 ingredientele detergenților și scopurile lor.

Tensidele, substanțe active în procesul de spălare.

Alcali pentru spălare.

Enzime.

Agenți de dedurizare a apei.

Pentru a-și putea îndeplini scopul, un detergent conține în general următoarele in-
grediente, în proporții diferite:

Tensidele (substanțe active în proce-
sul de spălare) reprezintă principalul 
ingredient. Principalul lor scop este să 
reducă tensiunea superficială a apei. 

Astfel, lenjeria și murdăria sunt umezite 
foarte bine și mai ales petele de grăsime 
sunt îndepărtate.

Alcalii pentru spălare („alcalinitatea”) 
sunt acele ingrediente din detergenți 
care cresc valoarea pH-ului in procesul 
de spălare de la neutru (pH = 7) la alcalin 
(= 8-12). În acest mod, fibrele lenjeriei 
se umflă bine și astfel se pot umezi mai 

temeinic. De asemenea, murdăria este 
dispersată (ținută în suspensie) și grăsi-
mea din murdărie este saponificată.

Enzimele din detergenți îndepărtează 
murdăria (mai ales albumină, amidon) 
prin descompunere. Din acest motiv 
ele sunt eficiente până la o temperatură 
de maxim 60°C. Acest lucru înseamnă 

că enzimele sunt folosite în principal în 
prespălare. Spre deosebire de toate ce-
lelalte ingrediente, enzimele sunt mereu 
gata de utilizare și prin urmare sunt sufi-
ciente cantități mici.

Agenții de dedurizare a apei previn 
așa-numita separare a calcarului și ast-
fel calcarul nu se depune pe lenjerie sau 
pe piesele mașinii. Deoarece calcarul 
poate deteriora semnificativ mașina sau 
lenjeria, doza corectă de detergent și de 
agent de dedurizare a apei trebuie ne-
apărat respectată. Chiar și un strat sub-
țire de calcar de numai 0,4 mm poate 
cauza un consum de energie cu 25% 
mai mare! Dacă apa este foarte dură, pe 
lângă detergent se poate folosi un agent 

de dedurizare a apei separat.

O a doua proprietate a agentului de de-
durizare a apei este dispersarea parti-
culelor de murdărie. Asta înseamnă că 
particulele de murdărie deja desprinse 
sunt menținute în suspensie pentru a nu 
se prinde iarăși de lenjerie.

ȘTIAȚI CĂ SĂPUNUL ESTE CEL MAI VECHI TENSID CUNOSCUT? În prezent 
însă, săpunul este foarte rar folosit în compoziția detergenților moderni. Motivul 
este că în urma contactului dintre săpun și calcar apare săpunul de calciu care, 
spre deosebire de săpun, nu are efect de curățare. Dimpotrivă, săpunul de calciu 
duce la colorare în gri și la formarea unor reziduuri insolubile în apă.

Enzimele descompun 
ingredientele din murdărie (în 
special albumină și amidon)

Tensidele pătrund în 
murdărie și astfel o dizolvă 
din țesătură. Ele vor dispare 
împreună cu murdăria la 
clătire.

Înălbitorii acționează asupra 
murdăriei colorate. Deter
genții pentru rufe colorate 
conțin mai puțin înălbitor, 
pentru a proteja culoarea 
fibrelor.

Alcalii pentru spălare trans
formă apa în leșie. În acest 
fel fibrele pot fi umezite mai 
bine.

Înălbitori.

Înălbitori optici.

Aditivi.

Așa cum arată și numele, înălbitorii acți-
onează împotriva pigmenților colorați 
de murdărie și îi înălbește. Există două 
tipuri principale de înălbitor, cu clor și 
cu oxigen, înălbitorii cu oxigen fiind mai 
delicați. De obicei, detergenții pentru 
rufe colorate conțin mai puțin înălbitor 
decât detergenții cu putere mare pentru 

a nu modifica culoarea lenjeriei. Înălbi-
torii acționează de la 60°C, dar datorită 
așa-numiților „activatori de înălbitor” se 
pot activa de la 30 - 40°C.

Înălbitorii optici se găsesc doar în de-
tergenții cu putere mare și sarcina lor 
este ca noi să percepem lenjeria ca fiind 
deosebit de albă. Aceste substanțe de 
albire se depun pe lenjerie și reflectă ra-
zele ultraviolete (invizibile pentru noi) ca 

lumină violet-albăstruie. Această nuanță 
albăstruie face ca lenjeria să pară de un 
alb strălucitor și acoperă eventualele 
nuanțe de gri sau galben.

Aditivii reprezintă toate ingredientele 
care nu au ca efect direct îndepărtarea 
murdăriei ci îndeplinesc alte scopuri. 
Acestea pot fi parfumuri care conferă 
lenjeriei un miros proaspăt sau ingre-
diente de protecție, cum ar fi inhibitori 
de coroziune, de colorare în gri, pentru 

prevenirea transferului de culoare, pen-
tru protejarea fibrei și pentru un trata-
ment delicat al culorii. Ele se regăsesc 
în proporții diferite în diferitele tipuri de 
detergent.

 1. Umezire 2. Reducerea aderenței   3. Desprindere 4. Dispersare 5. Eliminare

ÎNĂLBITORI 
OPTICI

FIBRELE

UV

VIOLET

ALBASTRU
VERDE

GALBEN
ROȘU
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Sortarea corectă.

Tratarea/Pregătirea corectă.

În principal, lenjeria trebuie sortată după 
culoare, grad de murdărie și simbol de 
îngrijire pentru a putea alege detergen-
tul și temperatura corectă de spălare. 

-  Lenjeriile deschise la culoare trebuie 
întotdeauna spălate separat de cele 
închise pentru a evita transferul de cu-
loare.

-  În principiu, lenjeria foarte murdară 
trebuie spălată separat de restul len-
jeriei. Astfel se împiedică transferul de 
murdărie din timpul spălării și se sim-
plifică dozarea.

- Închideți fermoarele
-  Întoarceți pe dos țesăturile delicate - 

„se spală pe dos”!
-  Tratați petele cât mai repede (vedeți 

sfaturile pentru îndepărtarea petelor)

-  Goliți buzunarele (de șervețele, pi xuri 
etc.) și îndepărtați corpurile străine 
(scobitori, tacâmuri, șervete în cazul 
lenjeriei de masă etc.)

CICLUL DE SPĂLARE PENTRU LENJERIE
Aspecte esențiale.

Pentru un rezultat cât mai bun al pro-
cesului de spălare, trebuie să luați în 
considerare câteva indicații și sfaturi 

practice. Doar astfel vă puteți bucura 
de lenjeria strălucitoare și curată pentru 
timp îndelungat!

CE ESTE CERCUL LUI SINNER? 
Numit după chimistul Sinner, ”cercul lui Sinner” afirmă că suma componentelor in-
dividuale chimie, temperatură, mecanică și timp trebuie să fie mereu 1. Astfel, dacă 
în procesul de spălare se scade temperatura, atunci această scădere trebuie să 
fie compensată printr-o altă componentă, în acest caz, în principal partea chimică 
deoarece spălarea la mașină presupune durate și procese mecanice puțin flexibile. 
Din fericire, detergenți devin din ce în ce mai performanți și sunt astfel capabili să 
compenseze partea lipsă fără a crește doza.

ȘTIAȚI CĂ DACĂ SPĂLAȚI microfibrele împreună cu bumbacul crește foarte mult 
numărul de scame și astfel puterea de curățare este cu mult redusă? Separați deci 
cu atenție microfibrele de bumbac, sau introduceți obiectele din microfibră într-un 
săculeț pentru articole delicate.

Separați lenjeria după cum 
urmează:
  cea deschisă de cea în

chisă la culoare
  în funcție de gradul de 

murdărie
  în funcție de simbolurile de 

îngrijire

Pregătiți lenjeria astfel:
 închideți fermoarele
 întoarceți pe dos
 tratați petele rapid

Un rezultat optim al proce
sului de spălare presupune 
coordonarea perfectă a de
tergentului (chimie) cu tem
peratura, mecanica (mașina 
de spălat) și timpul.
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Spălarea corectă.

Întreținere.
Dozarea corectă.

Trei aspecte trebuie luate în considerare 
la spălare:

-  Nu întrerupeți procesul de spălare
-  Așteptaţi să se finalizeze toate etapele 

de clătire și nu deschideţi mașina prea 
devreme

-  Puneţi imediat lenjeria udă la uscat 
sau folosiţi un uscător. Astfel preveniți 

formarea de mucegai (pe lenjerie pot 
apărea pete de mucegai, de o culoare 
gri-maronie, cât o gămălie de ac). La fel 
ca orice tip de mucegai, și acesta dău-
nează sănătății.

După fiecare proces de spălare, hubloul 
și sertarul de detergent (dacă dozarea 
se face manual) trebuie lăsate deschi-
se. Doar în acest mod interiorul mașinii 
de spălat se poate usca în mod cores-
punzător. De asemenea, pentru a evita 
transferul de murdărie este important să 
păstrați mașina de spălat curată și să 
acordați atenție deosebită hubloului și 
zonei din jurul său.

Dacă lenjeria din mașină trebuie de-
zinfectată este necesar să dezinfectați 
hubloul și zonele din jurul său. Altfel, 
există pericolul de contaminare încru-

cișată la golirea mașinii. Mai mult, este 
necesară și dezinfecția corespunzătoa-
re a obiectelor care intră în contact cu 
lenjeria (coș de rufe etc.).

Vă recomandăm ca după fiecare spăla-
re să curățați interiorul cuvei și să înde-
părtați eventualele corpuri străine care 
pot deteriora lenjeria sau mașina la 
următoarea spălare.

În cazul dozării manuale, indicaţiile tre-
buie respectate cu strictețe. Ele sunt 
adaptate în funcție de diferite grade de 
murdărie și duritate a apei. Nerespecta-
rea indicațiilor pentru dozaj poate avea 
următoarele consecințe de lungă durată:

Utilizarea unei cantități prea mici de de-
tergent duce la
-  o lenjerie aspră, cenușie, care zgârie 

deoarece resturile de murdărie nu au 
fost îndepărtate corect și reziduurile de 
calcar se fixează pe lenjerie și piesele 
mașinii de spălat.

-  fixarea petelor deoarece acestea sunt 
integrate în țesătură și se îndepărtează 

apoi mult mai greu. 
-  așa-numiții „păduchi de grăsime”. 

Acestea sunt urme de murdărie ce 
conțin grăsime care a fost desprinsă 
dar nu și eliminată și care se acumule-
ază pe țesătură sub formă de bile mici, 
negre.

-  rezistențe cu depuneri de calcar deoa-
rece din apă se poate neutraliza o can-
titate prea mică de calcar. Chiar și un 
strat de calcar de 0,4 mm duce la un 
consum de energie cu până la 25% mai 
mare!

Încărcarea corectă a mașinii.

este cea mai importantă etapă pentru 
un rezultat perfect. Încărcarea optimă 
presupune:

-  Lenjeria de pat și de restaurant: între 
lenjerie și partea superioară a cuvei 
este o distanță de o palmă.

-  Lenjerie din frotir: absoarbe mult lichid 
deci încărcarea cuvei trebuie să fie de 
maxim 2/3.

-  Cu cât lenjeria este mai delicată, cu 
atât cuva trebuie să fie încărcată mai 
puțin.

În cazul materialelor delicate, lichidul 
rezultat în urma spălării acționează ca 
o pernă de protecție, apa având rol de 
amortizor. Astfel lenjeria este tratată cu 
delicatețe.
O încărcare corectă ajută și procesul 

de clătire. Reziduurile de detergent și 
murdăria sunt clătite și eventualele efec-
te, precum lenjeria aspră care zgârie, 
formarea de scame și iritațiile de piele 
cauzate de reziduurile de detergent sunt 
împiedicate.

O încărcare corectă previne și distru-
gerea lenjeriei, de exemplu prin apariția 
dungilor albe. Acestea apar ca urme 
albe de uzură la blugi, imprimeuri etc.

De asemenea, încărcarea corectă pro-
tejează și mașina de spălat.

Utilizarea unei cantități prea mari de de-
tergent duce la
-  iritații ale pielii și alergii cauzate de rezi-

duurile de detergent.
- lenjerii aspre.
- spumă în exces în mașina de spălat.
Nu în cele din urmă, dozarea greșită a 
detergentului are un efect negativ asu-
pra raportului cost-eficiență și, mai mult, 
dăunează mediului înconjurător.

Dacă detergentul se dozează printr-un 
sistem automat, este important să moni-
torizați nivelul de umplere a recipientului 
și să schimbați rezerva atunci când este 
necesar. În acest caz este foarte impor-
tant ca rezerva veche și cea nouă, res-
pectiv eticheta și tubul de aspirare, să se 
potrivească. Lenjeria și mașina de spălat 
pot fi deteriorate dacă folosiți un produs 
greșit!

Respectați următoarele 
aspecte la încărcare:
  încărcați doar la 2/3 din 

capacitate
 nu îndesați lenjeria

Sistemele de dozare complet 
automate vor furniza întot
deauna cantitatea optimă de 
substanțe chimice, crescând 
durata de viață a mașinii și 
economisind bani.

La spălare luați în considera
re următoarele aspecte:
  nu întrerupeți procesul de 

spălare
  nu lăsați lenjeria udă neîn

tinsă sau neuscată

Respectați indicațiile de 
dozare

Observați nivelul de umplere

Schimbarea rezervei

Efectuați următorii pași după 
fiecare proces de spălare:
  lăsați ușile și hubloul des

chise
 păstrați mașina curată
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PETELE – 
indicații și sfaturi practice. 

Petele sunt urme de murdărie vizibile 
care ies în evidență și care adesea nu 
pot fi îndepărtate la prima spălare. Pe-
tele apar peste tot. Bineînțeles, în primul 
rând pe partea cea mai vizibilă a așter-
nuturilor, pe șervetul nou de masă sau 
pe haina preferată. Din fericire există 
câteva sfaturi practice pentru îndepărt-
area simplă și eficientă a petelor fără a 
deteriora țesătura afectată.

Este absolut normal ca după spălare 
pe țesătură să se regăsească între 3% 
și 6% din pete. Pentru aceste tipuri de 
pete trebuie utilizate metode speciale 
care sunt descrise detaliat mai jos.

ȘTIAȚI CĂ în 100 kg de rufe există între 1,8 și 4 kg de murdărie? În principal, 
această murdărie constă în pigmenți, cum ar fi praf sau funingine, grăsimi și uleiuri, 
proteine cum ar fi sângele, laptele, albușul de ou etc., pete care conțin taninuri, cum 
ar fi petele de ceai, vin, fructe etc., impurități ce conțin carbohidrați (amidon), dar și 
în murdărie solubilă în apă (săruri, zahăr).  Pentru îndepărtarea tuturor acestor tipuri 
de murdărie sunt necesare substanțe chimice diferite și de aceea detergenții sunt 
compuși complecși, alcătuiți dintr-o multitudine de ingrediente.

Aspecte generale.

Cu cât o pată rămâne mai mult timp pe 
țesătură (înainte de curățare), cu atât 
mai greu va fi de îndepărtat. Din acest 
motiv, rufele pătate trebuie separate 
imediat și curățate cât mai repede po-
sibil.

Dacă nu este posibil ca lenjeria să fie 
spălată imediat, există „măsuri de prim 
ajutor” care constituie un pas important 
în vederea îndepărtării ulterioare a pete-
lor. Tamponați imediat pata cu un șer-
vețel de unică folosință moale și curat; 
însă cu cât este mai delicată țesătu-
ra, cu atât trebuie să procedați cu mai 
multă grijă.

ATENȚIE însă: Nu frecați! Prin frecare, 
țesătura poate fi deteriorată semnifica-
tiv iar pata intră și mai tare în țesătură. 
De multe ori ajută doar să spălați pata 
cu apă sau cu o soluție de săpun cu 
concentrație slabă; astfel îndepărtați 
cea mai mare parte din murdărie. Și 
aici trebuie să luați însă în considerare 
ceva: nu utilizați niciodată apă fierbin-
te, aceasta poate fixa anumite tipuri de 
pete în țesătură. Curățarea se face cel 
mai bine cu apă rece, maxim călduță.

ATENȚIE: Nu utilizați nici-
odată apă fierbinte pentru 
îndepărtarea petelor și nici 
nu frecați țesătura.

Pentru îndepărtarea petelor 
utilizați întotdeauna metode 
care respectă recomandările 
de îngrijire.

Aspecte esenţiale privind îndepărtarea petelor.

Înainte de a îndepărta pata informați-vă 
cu privire la tipul și fibrele materialului 
textil care trebuie curățat. Este obligato-
riu să respectaţi simbolurile de îngrijire. 
Acestea indică dacă este permisă utili-
zarea de înălbitor și care este tempera-
tura la care lenjeria poate fi spălată. De 
exemplu, bumbacul alb necesită un tra-
tament diferit față de lâna colorată sau 
mătase!

Dacă aveți îndoieli, noi recomandăm 
efectuarea unei așa-zise probe de tiv: 
alegeți o zonă ascunsă (tiv) și puneți-o pe 
o bucată de material textil; aplicați apoi 
agentul de îndepărtare a petelor ales. 
Lăsați substanța să acționeze o vreme și 
apoi spălați-o cu grijă. Dacă după uscare 
nu se observă modificări ale culorii sau 
ale țesăturii, puteți utiliza fără probleme 
agentul de îndepărtare a petelor ales.

Următoarele aspecte sunt general vala-
bile: Cu cât textilele sunt mai închise la 
culoare și mai delicate, cu atât agentul de 
curățare utilizat trebuie să fie mai blând! 
Dacă se va utiliza un agent de îndepărt-
are a petelor necorespunzător sau dacă 
nu se respectă instrucțiunile de aplicare 

și acționare, se pot cauza pagube ireme-
diabile, cum ar fi albirea sau subțierea 
țesăturii.

Pentru un rezultat corespunzător, la fel de 
importante sunt temperatura la care agen-
tul de curățare este utilizat și, de aseme-
nea, durata de acționare. Mulți agenți de 
îndepărtare a petelor sunt inofensivi când 
sunt utilizați în apă rece sau călduță, dar 
acționează prea agresiv când sunt utilizați 
la temperatură ridicată. Respectați deci 
neapărat temperatura maximă indicată de 
producător pentru agentul de îndepărtare 
a petelor!

În plus, mulți agenți de îndepărtare a pe-
telor devin agresivi când timpul de acțio-
nare este prea lung. Și în acest caz tre-
buie să procedați cu atenție: Respectați 
neapărat timpul de acționare specificat!

E mai înțelept să utilizați corect o meto-
dă de îndepărtare a petelor de două ori 
decât o dată și greșit, deteriorând astfel 
lenjeria.
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Tipuri de pete și metode de îndepărtare a acestora. Tratarea corectă a petelor cu origine necunoscută sau mixtă:  

Pete cunoscute / identificabile: 

Dacă pata a fost tamponată corespun-
zător și spălată cu apă, sau dacă pata 
este încă vizibilă după spălare, ea tre-
buie tratată separat.

Agenții de curățare diferă în funcție de 
tipul petei. Identificarea precisă a petei 
facilitează alegerea potrivită a agentu-
lui de curăţare. Din păcate identificarea 
tipului unei pete nu este mereu simplă. 
Chiar și poziția unei pete poate da anu-
mite indicii, de exemplu dungile galbe-
ne de la încheietura cotului la o cămașă 
indică posibilitatea că petele ar putea fi 
de transpirație. De asemenea, textura 
poate oferi indicii importante: Sângele și 

albumina devin dure prin uscare, în timp 
ce țesăturile pătate de ulei rămân moi. 
Chiar și culoarea unei pete poate oferi 
multe informații despre proveniența sa 
și poate determina astfel și alegerea 
agentului de îndepărtare a petelor: pete-
le maro-gălbui pot proveni de exemplu 
de la fructe, cafea, ceai, muștar etc., 
în timp ce petele albastre sunt cel mai 
adesea pete de cerneală, tuș sau pix. 
Cel mai important indiciu pentru prove-
niența unei pete este însă mirosul.

De multe ori petele nu pot fi identificate 
cu precizie sau trebuie curățate rezidu-
uri de pe lenjerie deja spălată. Există și 
posibilitatea ca o pată să fie compusă 
din diferite tipuri de pete (de exemplu 
sosurile sau cafeaua cu lapte: acestea 

sunt compuse din grăsime, albumină și 
substanțe care pot fi înălbite). Din acest 
motiv există o ordine în care agenții de 
îndepărtare a petelor trebuie folosiți 
pentru a obține cele mai bune rezultate:

1)  apă: multe pete pot fi eliminate prin simpla utilizare a apei reci sau cel mult 
calde. Dacă nu obţineţi rezultatul dorit folosiţi

2)  enzime: amestecați pur și simplu puțin detergent sau sare pentru pete cu apă 
rece sau călduță și introduceți lenjeria în această soluție sau turnați amestecul 
direct pe ea. Lăsați să acționeze cel puțin 20 de minute sau cel mai bine 2 ore 
și apoi clătiți. Dacă pata este încă vizibilă folosiți 

3)  un solvent pentru grăsime: tratați pata conform specificațiilor producătoru-
lui de solvent, lăsați să acționeze și apoi clătiți. Dacă pata este încă vizibilă 
folosiți

4)  înălbitor: și în acest caz trebuie respectate instrucțiunile producătorului. De 
asemenea, puteți amesteca detergent cu putere mare sau sare pentru pete cu 
apă și apoi aplicați această pastă pe pată. Clătiți cu grijă după ce ați lăsat să 
acționeze 10 minute (mai bine 2 ore). Dacă pata tot nu a dispărut poate ajută

5)  acidul: unele pete pot fi îndepărtate doar cu acid. De multe ori este suficient 
să stropiți pata cu suc de lămâie sau oțet, să lăsați să acționeze cel puțin 10 
minute (cel mai bine cel puțin 2 ore) și apoi clătiți temeinic.

Lenjeria trebuie clătită temeinic după 
fiecare operațiune de îndepărtare a pe-
telor. Mai mult, se recomandă un ciclu 
complet de spălare la mașină pentru a 
îndepărta eventualele reziduuri.

În glosarul nostru de pete de la www.
hagleitner.com găsiți cel mai potrivit 
agent pentru fiecare pată.

Petele sunt apoi împărțite în categorii în 
funcție de care se poate alege în final 
agentul de îndepărtare a petelor:

1)  pete care pot fi îndepărtate cu înăl-
bitor (gulaș, vin, fructe, cafea etc.):

  Aceste pete pot fi îndepărtate cu 
agenți de curățare ce conțin înălbitor 
(de exemplu sare pentru pete).

2)  pete care conțin albumină (sânge, 
ou, amidon, excremente, etc.):

  Aceste pete pot fi îndepărtate cu 
agenți de curățare enzimatici. Enzi-
mele se găsesc în sarea pentru pete 
sau în orice detergent cu putere mare.

  ATENȚIE: Spălați neapărat în apă 
rece!

3)  pete care conțin grăsime și uleiuri 
(pete de friptură, ulei de masaj, lu-
brifianți, sebum etc.): 

  Aceste pete se pot îndepărta cu 
agenți ce conțin tenside sau solvenți. 
Tensidele sau solvenții se regăsesc 
în multe spray-uri pentru pete din co-
merț și uneori în detergenții lichizi.

Acum că pata a fost identificată corect, 
se poate utiliza metoda potrivită, în fun-
cție de specificațiile producătorului, și 
apoi lenjeria se poate spăla ca de obicei 
iar pata dispare.

Cel mai important indiciu 
pentru proveniența unei pete 
este mirosul.

Petele care conțin albumină 
trebuie neapărat spălate în 
apă rece!

IMPORTANT: Nu toate 
petele pot fi îndepărtate. 
Următoarele aspecte sunt 
general valabile: Cu cât 
o pată a fost spălată mai 
demult, mai frecvent sau la 
o temperatură mai ridicată, 
cu atât mai bine s-a fixat în 
țesătură și nu mai poate fi 
îndepărtată! Uneori petele 
pot fi îndepărtate doar cu 
foarfeca 



21
20

O privire de ansamblu asupra celor mai frecvente pete.

Pete de sânge
Spălați imediat petele proaspete de sânge cu apă rece (!) și eventual sărată. 

Puneți apoi lenjeria la înmuiat pentru aproximativ 2 ore sau peste noapte într-o 
soluție enzimatică (havon ACTIVE/havon PERFECT) și apoi spălați ca de obicei. 

Pentru textilele din lână și mătase, aplicați amidon umed pe pata de sânge și 
periați ușor după uscare pentru a o elimina.

Pete de rugină
În cazul petelor de rugină, lenjeria trebuie tratată cu acid: pulverizați pe pată o 

soluţie cu o concentrație de 10% ecosol DESCALER (pentru aceasta ame-
stecați 100 ml ecosol DESCALER cu un 1 litru de apă caldă) sau înmuiați 

lenjeria în această soluție, lăsați să acționeze și spălați apoi lenjeria ca de obicei. 
Ca alternativă, puteți stropi pata de rugină cu suc de lămâie, lăsați să acționeze 

și apoi spălați lenjeria ca de obicei.

Mucegai
Petele de mucegai se dizolvă dacă înmuiați lenjeria pentru aproximativ o oră 
într-o soluție de înălbitor havon POWER și apoi o spălați la 60°C (cu havon 

PERFECT).

Pete de cafea
Lenjeria pătată de cafea trebuie înmuiată imediat într-o soluție de havon ACTIVE 
sare pentru pete (pentru aproximativ 2 ore sau peste noapte) și apoi spălată la 
mașină, ca de obicei. Puteţi încerca să îndepărtaţi imediat pata cu apă sărată 

sau suc de lămâie și apoi lenjeria se spală ca de obicei.

Pete de fructe
Petele cauzate de sucul din fructe și legume se îndepărtează cel mai bine dacă 
înmuiați imediat lenjeria într-o soluție cu înălbitor/sare pentru pete (havon POW-
ER, havon ACTIVE), pentru aproximativ 2 ore sau peste noapte și se spală apoi 

la mașină, ca de obicei. Ca alternativă, puteți stropi pata proaspătă cu puțin suc 
de lămâie, lăsați să acționeze și apoi clătiți cu atenție cu apă minerală carboga-

zoasă. Spălați apoi ca de obicei.

Cremă de pantofi
Pulverizați pe lenjerie un spray solvent de grăsime (havon FS) sau stropiți cu un 

solvent (havon V8), lăsați să acționeze 15 minute și apoi spălați la mașină, ca de 
obicei. Dacă rămân resturi de culoare, înmuiați imediat lenjeria într-o soluție cu 

înălbitor/sare pentru pete (havon POWER, havon ACTIVE), pentru aproximativ 2 
ore sau peste noapte și apoi spălați la mașină, ca de obicei.

Curry
Colorantul galben-viu din curry, curcumina, se îndepărtează cel mai bine dacă 
lenjeria este imediat înmuiată într-o soluție cu înălbitor/sare pentru pete (havon 
POWER, havon ACTIVE), pentru aproximativ 2 ore sau peste noapte și se 
spală apoi la mașină, ca de obicei. Ca alternativă, puteţi înmuia lenjeria la care 
se poate folosi clor într-o soluție cu havon CHLOR TABS. Spălați apoi ca de 
obicei.

Materii fecale sau urină
Petele de materii fecale sau urină se îndepărtează cel mai bine dacă eliminaţi 
în prealabil murdăria grosieră și înmuiați apoi lenjeria într-o soluție rece de 
havon ACTIVE aproximativ 2 ore sau peste noapte. Spălați apoi ca de obicei.

Ruj
Pulverizați pe lenjerie un spray solvent de grăsime (havon FS) sau stropiți cu 
un solvent (havon V8), lăsați să acționeze 15 minute și apoi spălați la mașină, 
ca de obicei. Dacă rămân resturi de culoare, înmuiați imediat lenjeria într-o 
soluție cu înălbitor/sare pentru pete (havon POWER, havon ACTIVE), pentru 
aproximativ 2 ore sau peste noapte și apoi spălați la mașină, ca de obicei.

Ulei din semințe de dovleac
Lumina solară face minuni în îndepărtarea petelor cauzate de uleiuri de 
semințe. După spălare, lăsați lenjeria la soare câteva ore. Dacă este cazul, 
repetați pentru câteva zile. Spălați apoi ca de obicei.

Ceară de lumânări
Răzuiți cu grijă petele mari de ceară înainte de spălare. Aplicați apoi pe ma-
terial o sugativă sau un prosop de bucătărie pentru a „suge” pata. Pulverizați 
apoi spray pentru pete havon FS sau solvent de grăsime havon V8 pe zona 
afectată, așteptați 15 minute și spălați ca de obicei. 

Pete de grăsime
Pulverizați pe lenjerie un spray solvent de grăsime (havon FS), lăsați să acțio-
neze 15 minute și apoi spălați la mașină, ca de obicei. Puteți de asemenea să 
înmuiați lenjeria în apă și solvent (havon V8) și să spălați apoi ca de obicei.

Pix
Petele de pix se pot îndepărta astfel: aplicați cu o perie moale sau cu un 
burete solventul havon V8 nediluat pe pată și încorporați în țesătură. Lăsați să 
acționeze aproximativ 15 minute și apoi spălați ca de obicei. Repetați dacă 
este cazul. Ca alternativă, puteți pulveriza fixativ de păr pe pată și după 20 de 
minute clătiți cu apă amestecată cu oțet. Spălați apoi ca de obicei.
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Spălarea
Simbolul pentru spălare (spălător) se referă atât la spălarea automată 
cât și la cea manuală.
Numărul din interior indică temperatura de spălare recomandată în gra-
de Celsius, care nu trebuie depășită. Dacă sub acest semn se găsesc 
una sau mai multe dungi, acestea semnifică tipul fibrelor, care, în funcție 
de numărul de dungi, necesită un tratament delicat până la foarte deli-
cat, cum este cazul lânii.

Înălbire
Triunghiul simbolizează că înălbirea este permisă.
Sunt permiși atât înălbitorii cu oxigen cât și clorul. Detergenții din co-
merț nu conțin clor însă conțin adesea oxigen ca înălbitor. 

Cercul arată că este permisă curățarea chimică. Literele din cerc sunt 
pentru personalul specializat și oferă informații cu privire la solvenții care 
pot fi utilizați.

Nu este permisă curățarea umedă.

Uscare
Punctele din uscător/simbolul pentru uscător marchează treapta de 
uscare permisă. Dacă eticheta de îngrijire nu oferă informații pentru tre-
apta de uscare permisă, vă puteți orienta după temperatura de spălare 
și călcare: Cu cât materialele sunt mai puțin delicate, cu atât puteți 
folosi uscătorul cu mai puține rezerve. 

Călcare
Punctele din interiorul fierului de călcat indică intervalul de temperatură 
care nu trebuie depășit la folosirea fierului sau a mașinii de călcat. Tem-
peratura de călcare trebuie ajustată în funcție de materialul textil. 

Textilele pot fi spălate doar manual la o temperatură 
de 30°C – 40°C.

Uscare delicată, la temperatură scăzută.

Călcați la maxim 110°C; utilizați un șervet uscat între 
țesătură și fier sau călcați pe dos dacă este cazul. 
Fără abur, potrivit pentru poliamidă, poliacril și acetat.

Textilele marcate astfel nu pot fi spălate.

Nu uscați prin centrifugare..

Textilele marcate cu acest simbol nu trebuie călcate; 
altfel, vor fi deteriorate iremediabil.

Triunghiul tăiat înseamnă că nu este permisă utilizarea 
înălbitorilor. 

Nu este permisă curățarea chimică. 

Triunghiul ajurat înseamnă că se pot folosi înălbitorii cu 
oxigen dar nu și clorul.

Dacă apare CL (abrevierea pentru clor) în triunghi, 
utilizarea înălbitorilor cu clor este expres permisă.

Textilele trebuie spălate normal, temperatura maxim 
admisă fiind cea specificată.

Uscare normală, la temperatură medie.

Călcați la maxim 150°C, puteți folosi abur; potrivit 
pentru lână, mătase, poliester, viscoză.

Călcați la maxim 200°C, potrivit pentru bumbac și in.

Textilele trebuie spălate delicat/la un program pentru 
rufe delicate, temperatura maxim admisă fiind cea 
specificată.

Textilele trebuie spălate foarte delicat/la un program 
pentru rufe foarte delicate, temperatura maxim admisă 
fiind cea specificată.

SIMBOLURI PENTRU ÎNGRIJIREA TEXTI-
LELOR
Mărci de calitate și simboluri pentru fibre. 

Bumbac 
detergent cu putere 
mare, detergent 
pentru rufe colorate

Lenjerie
detergent cu putere 
mare, detergent 
pentru rufe colorate

Mătase
detergent pentru 
lână, pentru rufe 
delicate, fără enzime 

Lână 
detergent pentru 
lână, pentru rufe 
delicate, fără enzime

Fibre sintetice
 în funcție de fibră: 
detergent cu putere 
mare, pentru rufe 
colorate sau deli-
cate

Simbolurile de îngrijire decodate.

Alte simboluri de îngrijire.
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