
Maximální teplota 95 °C. 

Normální postup (2)

Povoleno použití všech 

oxidačních bělících 

prostředků (u)

Výrobek se může sušit v 

bubnové sušičce 

normálním teplota(a)

Max. 200° C (v)

Tetrachlorethenem a všemi 

rozpouštědly uvedenými pod 

symbolem F. Normální postup. 

(W)

Maximální teplota 70 °C. 

Normální postup(3)

Povolen pouze 

oxidační/nechlorový 

bělící prostředek (i)

Výrobek se může sušit v 

bubnové sušičce nižší 

teplota sušení (s)

Max. 150° C (b) Mírný postup.(E)

Maximální teplota 60 °C. 

Normální postup(4)

Výrobek se nesmí bělit 

(o)

Výrobek se nesmí sušit v 

bubnové sušičce(d)
Max. 110° (n) Velmi mírný postup(R)

Maximální teplota 60 °C. 

Mírný postup(5)

Výrobek se nesmí žehlit 

(m)

 v uhlovodících(destilační 

rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, 

bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 

°C). (T)

Maximální teplota 40 °C. 

Normální postup (8)
Mírný postup(Z)

Maximální teplota 40 °C. 

Mírný postup.  (9)     ™ Výrobek se nesmí 

chemicky čistit (U)

Maximální teplota 30 °C. 

Normální postup (w)

Profesionální čištění za 

mokra. Normální postup 

(l)

Maximální teplota 30 °C. 

Mírný postup  (e)
Mírný postup. (O)

Maximální teplota 30 °C 

Velmi mírný postup (r)
Velmi mírný postup (P)

Ruční praní. Maximální 

teplota 40 °C (t)

Nesmí se používat 

profesionální čištění za 

mokra (A)

Výrobek se nesmí prát (z)

Profesionální čištění          
(Q)

Prani                                   
(1)

Bělení                              
(u)

Sušení v bubnové sušičce 
(p)

žehlení                            
(c)
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Symboly jsou chráněny ochrannou známkou a pověřeným správcem této známky v České republice je sdružení SOTEX. 

•Pro způsob používání symbolů platí: ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie - SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ. Uvedenou normu 

je možné objednat na UNMZ, prostřednictvím www.unmz.cz. •Ve Slovenské republice byla zákonem stanovená povinnost 

označovat výrobky symboly údržby podle STN EN ISO 3758. Tato povinnost byla od 1.1  1.10.2008 zrušená a výrobci 

mohou nyní používat i jiné způsoby k označení údržby.                              •Technická příručka pro označování textilních 

výrobků symboly údržby je na světě ! Vzhledem k tomu, že se jedná o právně chráněné symboly je příručka zpoplatněna. 

Tištěná verze je k dispozici za poplatek 150,-Kč + poštovné. •pravidla používání symbolů •Potřebujete tabulku se symboly 

údržby? Napište si: sotex@sotex.cz


