
9 DICAS DE COMO CUIDAR DA SUA ROUPA

1. - Não marque as sujeiras na roupa, só passe as roupas bem limpas, pois o 
calor fixa qualquer sujeira, ficando difícil removê-la depois.

2. - Para lavar roupas delicadas na máquina de lavar, coloque-as dentro de 
uma fronha e amarre o lado aberto. Ligue a máquina no ciclo suave.

3. Para os zíperes que não estão correndo bem, coloque um pouco de grafite de 
lápis e esfregue. Vá abrindo e fechando para o grafite espalhar-se melhor.

4.  - Com vinagre branco você poderá tirar as marcas das bainhas. Molhe com 
uma esponja, embebida com bastante vinagre, a peça que você deseja.

5. - Tinta de caneta na roupa? Mergulhe o tecido numa vasilha de leite e deixe 
de molho até que a mancha suma por completo. Se ficar ainda um 
pouquinho manchado, esfregue levemente com detergente.

6. Para não correr o risco de perder algum botão de sua roupa nova, passe uma 
camada de esmalte incolor bem no centro de cada botão.  O esmalte criará 
uma película sobre a costura e o firmará no lugar.

7. - Você pode remover a mancha de café de duas maneiras. Lavar o tecido na 
hora (se puder) com água fervente.

8. - Neutralize odores e manchas de urina nas roupas, borrifando sobre elas 
uma solução com uma parte de vinagre para cada cinco partes de água.

Ferros

1. Para limpar a base do seu ferro, faça uma solução com metade de vinagre 
branco e metade de água e com um pano umedecido nesta solução, passe na 
base fria.

2. Para não diminuir a quantidade de saída de vapor, faça a autolimpeza pelo 
menos uma vez por mês. Consulte o manual de instruções.

3. Escolha uma tábua de passar adequada à sua altura, para evitar dores nas 
costas.

4. Evite colocar água do filtro de barro no reservatório, pois devido à limpeza 
das velas ser feita em muitos casos com açúcar, este pode entupir as 
canalizações da saída do vapor.
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Couro

1. Para evitar mofo na sua peça, deixe por pouco tempo ela pendurada pelo 
avesso no sol fraco ou na sombra.

2. No final de inverno o a peça precisaria ser higienizada, pois, existem 
fungos que se alimentam de resíduos de pele e suor.

Edredons

1. Por mais que as lavanderias e lojas, entregam estas peças em 
embalagens plásticas, o ideal, é que o cliente as retire dessas 
embalagens antes de guardá-las para evitar fungos.

2. Com o tempo a manta interna do edredom pode “embolar”, então, antes 
de comprar, verifique se a costura corre por toa a peça deixando bem 
presa a manta interna.

3. Geralmente o tecido externo, revestimento, do edredom é de algodão 
podendo desbotar com as lavagens. A resistência da fixação da 
coloração depende do processo de tingimento utilizado pela fabricante.
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