
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 

Φροντίστε τα καινούρια σας ρούχα! 

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που θα σας καθοδηγήσουν στη σωστή 
φροντίδα διαφόρων υφασμάτων και την περιποίηση των ρούχων σας στο πλύσιμο. 

♦ Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες πλύσης και φροντίδας του ρούχου οι οποίες 
αναγράφονται στην ετικέτα 
♦ Οι υψηλές θερμοκρασίες στο πλύσιμο και το σιδέρωμα πρέπει να αποφεύγονται 
για όλα σχεδόν τα είδη υφασμάτων. 
♦ Μην πειραματίζεστε με δύσκολους λεκέδες. Αφήστε το στους επαγγελματίες 
♦ Προτιμάτε τα λευκαντικά από τη χλωρίνη που εξασθενεί τις ίνες. 
♦ Χρησιμοποιήστε ουδέτερα απορρυπαντικά για τα ευαίσθητα υφάσματα. 
♦ Διαλύστε το απορρυπαντικό σε πολύ νερό, για να μην λεκιάζει το ύφασμα. 
♦ Επιλέξτε τα ρούχα, ξεχωρίζοντας τα λευκά από τα χρωματιστά και τα σκούρα. 
♦ Απλώνετε τα ρούχα αμέσως μετά την πλύση. 
♦ Το πλύσιμο και το άπλωμα των ρούχων πρέπει να γίνεται από την ανάποδη 
πλευρά. 
♦ Αν θέλετε να πλύνετε μαζί διαφορετικού είδους υφάσματα, επιλέξτε τη 
θερμοκρασία και τον κύκλο που αντιστοιχεί στο πιο ευαίσθητο ρούχο του 
πλυσίματος. 
♦ Το απορρυπαντικό σε σκόνη θα πρέπει να διαλύεται καλά, ώστε να μη 
δημιουργούνται λεκέδες. Σε περίπτωση πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες, 
προτιμήστε υγρό απορρυπαντικό. 
♦ Μην προσθέτετε το μαλακτικό πριν τον κανονικό κύκλο πλυσίματος, διότι θα χάσει 
την αποτελεσματικότητά του. 
♦ Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για την αντοχή των ρούχων, πρέπει να 
ελέγξετε ότι το ύφασμα δεν ξεβάφει. Μουσκέψτε μια μικρή επιφάνεια στην άκρη του 
ρούχου και σιδερώστε το τοποθετώντας επάνω του ένα κομμάτι ύφασμα ή λευκό 
χαρτί κουζίνας. Αν διαπιστώσετε ίχνος χρώματος, πλένετε το ρούχο χωριστά με 
κρύο νερό και ξεβγάζετε αμέσως. 
♦ Πριν χρησιμοποιήσετε λευκαντικό ελέγξτε προσεκτικά τα σύμβολα που 
αναγράφονται στις ετικέτες. Σε περίπτωση που το λευκαντικό επιτρέπεται, 
χρησιμοποιήστε το μόνο σε κρύο νερό και όχι για πολλή ώρα. 
♦ Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν ενδείκνυνται για κανένα ύφασμα. 
♦ Να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη από την ενδεικνυόμενη ποσότητα 
απορρυπαντικού, διότι μπορεί να αφήσει υπολείμματα στα ρούχα, ενώ δεν είναι 
φιλικό προς το περιβάλλον. 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΡΟΥΧΑ 

Τα χειροποίητα ρούχα χρειάζονται ακόμη περισσότερη φροντίδα. Προτείνεται 
πλύσιμο στο χέρι σε χαμηλή θερμοκρασία ή στεγνό καθάρισμα σε καθαριστήριο. 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 
Το πλύσιμο στο χέρι συνιστάται είτε αν έτσι ορίζει η ετικέτα του ρούχου, είτε αν 
πρόκειται για καινούργιο ρούχο με έντονο χρώμα και δεν θέλουμε να 



διακινδυνεύσουμε να «βγει» το χρώμα στο πλυντήριο. Πριν βάλετε το ρούχο στο 
νεροχύτη ή σε λεκάνη για πλύσιμο, διαλύστε στο νερό (στη θερμοκρασία που 
πιθανώς ορίζει η ετικέτα του ρούχου) μικρή ποσότητα απορρυπαντικού και 
ανακινείστε το νερό με το χέρι για να σχηματιστεί αφρός. Στη συνέχεια βουτήξτε στο 
νερό το ρούχο και περιστρέψτε το απαλά. Δώστε προσοχή σε σημεία με λεκέδες (αν 
υπάρχουν), αφήστε το ρούχο να μουλιάσει μερικά λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε 
καλά με άφθονο νερό. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

Βαμβακερά 
Τα βαμβακερά ρούχα είναι τα πιο ανθεκτικά σε κάθε είδος πλυσίματος, όχι όμως σε 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μπορείτε να τα πλύνετε με λευκαντικό μόνο αν 
αναγράφεται κάτι τέτοιο στην ετικέτα τους. 

Μάλλινα 
Τα μάλλινα ρούχα πλένονται κατά κανόνα στο χέρι σε χαμηλές θερμοκρασίες (και 
στο πλυντήριο μόνο εφόσον υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για μάλλινα). Γενικά, 
πάντως, αν πρόκειται για ρούχο από 100% μαλλί συνιστάται στεγνό καθάρισμα για 
να μη «μπει». Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε στεγνωτήριο. Επίσης, 
απαγορεύεται η χρήση χλωρίνης. 

Μετάξι 
Πλύνε τα μεταξωτά στο χέρι σε δροσερό ή χλιαρό νερό χρησιμοποιώντας ένα μικρό 
μέρος ήπιου απορρυπαντικού, ή σαμπουάν διαλυμένο σε νερό. Όπως και οι 
περισσότερες φυσικές ίνες, το μετάξι δεν ανέχεται τις αλλαγές στη θερμοκρασία, έτσι 
προσπάθησε να διατηρείς την ίδια θερμοκρασία καθ όλη τη διάρκεια του 
πλυσίματος. Ποτέ μην στίψεις το μετάξι για να στεγνώσει! Αντ’ αυτού τοποθέτησε το 
επάνω σε μια πετσέτα και πίεσέ το απαλά. Το μετάξι πρέπει να σιδερώνεται ενώ 
είναι ακόμα νωπό. Ρύθμισε το σίδερο σε χαμηλή θερμοκρασία και μη χρησιμοποιείς 
ατμό, ο οποίος μπορεί να αφήσει υδρογραφήματα. 

 
Polyester 
Τα ρούχα από πολυεστέρα είναι ευαίσθητα στην υψηλή θερμοκρασία. Είναι, λοιπόν, 
προτιμότερο να τα πλένετε με χλιαρό νερό και να τα σιδερώνετε σε χαμηλή 
θερμοκρασία. 

Viscose/Modal 
Τα ρούχα από viscose/modal πλένονται στο πλυντήριο στους 30 βαθμούς. Το υλικό 
Viscose είναι γνωστό για “τη σταθερότητα του στο νερό“, δηλαδή το ρούχο μπαίνει 
στο πλύσιμο και σκληραίνει το ύφασμα, αλλά ξαναπαίρνει γρήγορα το αρχικό του 
σχήμα, όταν στεγνώνει και σιδερώνεται. Η χρήση του μαλακτικού προτείνεται. 
Απλώστε το οριζόντια για να στεγνώσει. 

Fleece/Βελούδο 
Περιποιηθείτε αυτά τα ζεστά, υφάσματα πλένοντας τα στο πλυντήριο ή στο χέρι σε 
θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε χλώριο ή 



στεγνωτήριο. Αποφύγετε το μαλακτικό για να διατηρήσετε περισσότερο την 
απαλότητα τους.  

ΜΑΓΙΟ 
Ξεπλύνετε πάντα το μαγιό σας με νερό αμέσως μετά το μπάνιο για να φύγει το 
χλώριο και το αλάτι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μαλακτικό και μην το πλένετε σε 
υψηλές θερμοκρασίες. Και τα δυο κάνουν το ύφασμα να ξεχειλώνει. Μην το βάζετε 
στο στεγνωτήριο και ιδανικά αφήστε το να στεγνώσει σε μέρος που δεν έχει πολύ 
ήλιο. Το ασφαλέστερο πλύσιμο είναι στο χέρι με λίγο υγρό απορρυπαντικό χωρίς 
δυνατό τρίψιμο και κατόπιν άπλωμα στην σκιά. Τα αντηλιακά μπορούν να κάνουν 
επίμονους λεκέδες, οι οποίοι, όμως, απομακρύνονται εύκολα όταν πλένονται 
αμέσως με απορρυπαντικό. Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες πλυσίματος που 
αναγράφονται στην ετικέτα. Μην στύβετε το μαγιό, πιέστε το μόνο να φύγει το πολύ 
νερό και απλώστε το από την ανάποδη σε επίπεδη και σκιερή επιφάνεια. 


