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MiaMia sál, kendő kezelési és használati utasítások 
 
A MiaMia termékek használati utasítása esetében is az 
általános ruházati és textil termékekre vonatkozó szabvány 
jelöléseket alkalmazzuk. A használati utasítások 
szimbólumai (piktogramok) mindig megtalálhatók az adott 

termék csomagolásán és/vagy a bevarrt címkéken. 
 

TUDÁSMORZSA 
 
GYAPJÚ - a birkák szőréből készül, az egyik legrégebbi 
textil alapanyag.   
A tiszta élő gyapjú - a Woolmark jelzés azt jelenti, hogy 
kizárólag élő állatról lenyírt szőrből készült és semmiféle 
káros kezelést nem kapott. Jó boltban járunk akkor is, ha 
szűz gyapjút emlegetnek az eladók. KASMÍRGYAPJÚ - a 
kasmírkecske pehelyszőréből készül, mivel egy pulóverhez 
4-6 kecske gyapjára van szükség, ezért (is) olyan drága. 
Rendkívül finom, még az érzékeny bőr is jól viseli. Mivel a 
szálak levegősek, jól szigetel, nagyon meleg. Viszont a 
kezelésére is nagyon oda kell figyelni, érzékeny az anyag, 
legjobb kézzel mosni!   
PASHMINA - pasm nevű gyapjúból vagy kasmírból 
készült sál, amit eredetileg Kasmírban készítettek. 
Jellegzetesen puha, selymes tapintású anyag, lehet mintás 
vagy egyszínű. A legfinomabbak annyira vékony szálból 
készülnek, hogy állítólag egy méter széles anyag is 
áthúzható egy gyűrűn.   
 

MOHAIR - vagy moher, a moherkecske szőréből készül. Az 
angórára emlékeztet, a kis mennyiségben kevert anyagból 
készült ruhát érdemes megvenni, de ha több, szintén sok 
gond van vele. MOHAIR 
Eredetileg csak az angóra kecske gyapját hívták így. Az 
anyagokkal való összefüggésben a fogalom terjedelmes és 
bolyhos szövetet jelent. Technikai és anyagi okokból nem 
szövik egymagában. Keverve fényesebb és jóval 
strapabíróbbá válik. 
 
HERNYÓSELYEM - a világ egyik legcsodálatosabb anyaga, 
ezért is tudják mesterségesen a legkevésbé utánozni. A 
selyemlepke hernyójának mirigyváladékából készül. A 
szálvastagság és a feldolgozottság alapján rengeteg 
változata létezik, a szakértői tanács szerint a legjobb a 
mosott selyem, mert nagyon puha és kényelmes a viselete. 

SELYEM VÉDELMÉBEN a napsugár és az izzadság árt a 
selyemnek. Nézzük meg a kezelési utasítást, hogy a 
selyemruha mosható-e, ha igen, minden egyes viselés után 

kézzel mossuk ki, hogy az izzadságnyomokat eltüntessük. 
Biológiai mosószerben ne mossuk. A fehér selymet 
hidrogén-peroxid oldattal vagy nátrium-perboráttal lehet 
fehéríteni, de sohase használjunk klórtartalmú fehérítőszert. 
Újjávarázsolhatjuk a selymet, ha szivaccsal és a 
háztartásban általában használt ammóniák enyhe oldatával 
letöröljük. Tegyünk 2 evőkanálnyi 20 százalékos ecetet 3 l 
vízbe és a színes selymet ebben öblítsük ki. Tiszta vízzel ne 
öblítsük, azonnal szárítsuk. Nedves selymet sohase 
dörzsöljünk. A foltokat vegytisztítással távolítsuk el. A folt 
eredetéről tájékoztassuk a ruhatisztítót. A brokát, taft, 
selyemkendő és selyemnyakkendő csak vegyileg tisztítható. 
A selymet nedves állapotban langyos vassal vasalhatjuk. 

PAMUT természetes gyapotszál, amelyet tisztán vagy más 
szállal kombinálva dolgoznak fel. Gépi mosásra alkalmas: a 
fehér pamut ellenállóképes, bírja a forró vizet és a hosszan 
tartó centrifugálást; ugyanakkor hidegen is mosható; 
vizsgáljuk meg, hogy a festett pamut színtartó-e, vagy 
kövessük a kezelési utasítást; a kevert pamutszövetet a 
legérzékenyebb szál tulajdonságainak megfelelően, a címke 
előírásait figyelembe véve mossuk; a voálszövetet, az 
organdit, valamint a vízálló pamutot a címke utasításai 
szerint kezeljük; a muszlint és a chintzet keményíthetjük; a 
keményvászont csak vegyileg tisztítsuk; a chintzet vegyileg 
tisztíthatjuk, vagy a pamuthoz hasonlóan, de dörzsölés és 
facsarás nélkül mossuk. Ne fehérítsük és ne vasaljuk, mert 
kifényesedhet; a pamutot a színén vasaljuk nedves 
állapotban. 

MŰSELYEM - lásd: viszkóza VISZKÓZA a rostanyag, 
amely vizesen nagyon lágy, de szárazon erős. Hasonlít a 
selyemhez, a gyapjúhoz, a vászonhoz és a pamuthoz, de 
lényegesen óvatosabban kell kezelni, mint ezeket az 
anyagokat. A műselyem viszkózából előállított anyag. 
Gyakran mossuk hideg vízben kézzel; a mosás során nem 
szabad nyomkodni, facsarni, vagy húzogatni; nedvesen 
vagy gőzvasalóval vasaljuk; a fényes felületűeket a 
színükön, a fényteleneket a bal oldalukon vasaljuk; a 
varrásokra és a szegélyekre nem szabad rávasalni. 

POLIÉSZTER - a kőolaj igen ellenálló mellékterméke, nem 
zsugorodik és nem tágul. Gépben mosható. Forró vízben 
mossuk, hidegben öblítsük, rövid ideig centrifugáljuk és / 
vagy a szárítógépben szárítsuk; főzni nem szabad, mert 
anyaga összegyűrődik; a bevasalt élű (pliszírozott) 
ruhadarabokat kézzel mossuk, és nedvesen akasszuk fel 
száradni; amennyiben szükséges, langyos vassal vasaljuk. 

Megnevezés / Rövidítés (Angóra/WA), (Gyapjú/WO), 
(Kasmír/WS), (Kender/HA), (Len/LI ), (Moher/WM), 
(Pamut/CO), (Poliészter/PES), (Selyem/SE ),(Viszkóz/CV ) 
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Így értelmezd a CÍMKE JELZÉSEIT a ruhákon! 

 
Azt a kicsi, sokszor idegesítő cetlit nem véletlenül varrják a 
ruháidba. A rajta található jelek ugyanis megmutatják, 
hogyan őrizheted meg őket legtovább jó állapotban: 
csakhogy ehhez nem árt, ha érted is, mit jelentenek a kis 
ábrák. 
 
Miért pont cetli? A gyártóknak is érdeke, hogy a 
megvásárolt ruha minél tovább szép maradjon. 
Mellékelhetnének többoldalas és többnyelvű használati 
utasítást is a különböző ruhákhoz, de sokkal praktikusabb 
egy sokáig megmaradó, egyezményes jeleket használó 
piktogram rendszert alkalmazni, amit - elvileg - mindenki 
azonnal értelmezni tud. 
 
A cetliről megtudhatod, hogyan kell mosni, vasalni és 
szárítani az adott anyagot anélkül, hogy károsítanád. 
Hasonlóan a közlekedési lámpákhoz, egyértelmű jelek 
segítenek az eligazodásban, a cetlin található 
piktogramokat ezért textil-KRESZ-nek is nevezik. 
Meghatározott sorrendben követik egymást az ábrák, a 
magyarázatokat is ebben a sorrendben olvashatod. 
 

A Magyarországon is érvényes kezelési útmutató 
szabvány a következő ábrákat alkalmazza. 

 
Mosási tanácsok - kis mosóteknőt keress  
Minden olyan eljárás, ami vízzel kapcsolatos, kis teknővel 
van jelezve a ruhán. Ebbe a mosás mellett az áztatás, az 
előmosás, az öblítés és a centrifugálás is beletartozik. A 
gépi vagy kézi mosáshoz szükséges adatokat a teknőben 
jelzik, például a maximum mosási hőmérsékletet a teknőbe 
írt számmal vagy pöttyökkel. Ha legközelebb olyan ruhát 
veszel, aminek a cetlijén a teknőben egy pöttyöt vagy 30-as 
számot találsz, ne rakd 60 °C-on a gépbe, mert valószínűleg 
összemegy. 

 
Ha a teknő alatt egy vonalat látsz, az kíméletes mosást 
jelent, ha két vonalat, az nagyon óvatos, kímélő programos 
mosást igénylő anyagot mutat. Ha a teknőben a szám és 
vonalak helyett egy vízbe merülő kezet találsz, akkor 
csupán kézzel és langyos vízzel moshatod az adott ruhát, és 
a dörzsöléssel, csavargatással is nagyon vigyázz. Ha a 
teknőben még kéz sincs, azaz üres, az azt jelenti, hogy 
nyugodtan mosd az anyagot úgy, ahogy kedved tartja, 
mert nem kényes. 
 
 

Fehérítés - figyeld a háromszöget 

A mosás során vagy után következő fehérítés szabályait a 
háromszög jelzi a cetlin. Ha üresen látod, akkor bármilyen - 
klóros, peroxidos - fehérítés engedélyezett. Ha csupán a 
klórt tiltja, azt a háromszög belsejében, a bal oldalával 
párhuzamos vonal jelzi. Ha csupán azt engedélyezi, akkor 
Cl felirat van a háromszögbe írva. Ha semmiféle fehérítés 
nem tenne jót, akkor egy nagy x-szel van áthúzva a 
háromszög. 

 
 
 
Szárítás - négyzetben az információk 

A különböző szárítási utasításokat kis négyzet jelzi, amit 
időnként egyéb rajzokkal is kiegészítenek. Például a 
négyzetbe rajzolt kör a ruhaszárítógépet engedélyezi, az 
abban található pöttyök pedig a hőfokot jelölik. A három 
pötty a legmagasabb, az egy pedig a lehető legalacsonyabb 
hőfokot jelenti, ha nem látsz pöttyöt, az bármilyen hőfokot 
megenged. 

 
Ha a négyzetbe rajzolt kört áthúzva látod, akkor ne tedd 
szárítógépbe a ruhát, mert tönkreteheti. A sima négyzetbe 
rajzolt vonalak is szárítási lehetőségeket jelölnek: ha egy 
vízszintes vonalat látsz benne, az azt jelenti, hogy sima 
felületen szárítsd a ruhát, és lehetőleg ne akaszd fel, mert 
kinyúlhat. A függőleges vonalak pedig pont az utóbbit 
ajánlják, centrifugálás nélkül. Ha a négyzet tetején egy 
kicsi, fejére fordított háromszöget látsz, az is függőleges 
szárítást jelent, de kicsavarva. 
 
 
Vasalás - kicsi, pöttyös vasaló tájékoztat 
A kis vasaló a cetlin értelemszerűen vasalási instrukciókkal 
lát el. A pöttyök a hőmérsékletet jelzik, egy pötty 110 °C-ot, 
a kettő 150 °C-ot, a három pötty pedig 200 °C-ot is 
megenged. Ha nem látsz pöttyöt a vasalóban, viszont egy 
nagy x-szel át van húzva, akkor az az anyag egyáltalán 
nem vasalható. Ha a vasaló felett vonalakat látsz, azzal a 
gőzt próbálták jelezni, azaz gőzölős vasalóval is 
nekieshetsz az anyagnak, ha ez át van húzva, akkor ne 
használj gőzölést. 
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