TECHNICAL DATA

Instruções de Lavagem para tecido Oasis™
Roupas feitas com tecido Oasis™ podem ser lavadas a seco ou lavadas e secadas com segurança em casa
ou em lavanderias industriais. A lavagem deve ser feita em condições mais brandas do que roupas de
algodão.
Seguem abaixo instruções que podem ser úteis para a lavagem e cuidados apropriados para estas roupas.
Uma vez que existe uma grande variedade de métodos e máquinas de lavar, estas recomendações não
devem substituir sua própria experiência na determinação do nível de encolhimento das roupas, de acordo
com suas condições particulares.
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Lave separadamente de roupas que não são anti-chamas. Pode haver contaminação das roupas
anti-chamas por fibras soltas desses outros tecidos, que podem afetar a capacidade anti-chama.
Não lave roupas de cores claras e escuras ao mesmo tempo. As cores claras podem ser manchadas
pelas cores escuras.
Roupas muito sujas ou com manchas de óleo ou graxa devem pré-tratadas antes da lavagem.
Lavagem a seco pode ser mais eficiente para este tipo de condição.
Não use água quente. Água mais fria previne encolhimento do tecido. É recomendado usar água de
lavagem a uma temperatura máxima de 40ºC e enxágüe com água fria.
O encolhimento das roupas pode ser de até 6,5%, dependendo de como a peça foi construída; faça
sua modelagem de acordo, prevendo este encolhimento e faça seus próprios testes de lavagem para
verificar o nível de encolhimento.
Evite longos ciclos de lavagem e enxágüe. Reduza o tempo ao mínimo necessário para remoção da
sujeira e manchas.
Use níveis altos de água durante a lavagem e enxágüe.
Detergentes não-iônicos, de baixa alcalinidade (pH de 6 a 8) e altamente surfactantes (capacidade
de diminuir a tensão superficial de líquidos) são recomendados para melhores resultados de limpeza,
retenção de cores e controle de encolhimento. Não use sabão comum. Sabão comum pode deixar
resíduos que afetam a capacidade anti-chamas dos tecidos.
Não use alvejantes nem amaciantes.
Secagem em centrífugas industriais com ar quente não deve exceder 65ºC e não devem ser feitas
por longos períodos. Reduza o tempo de secagem ao mínimo necessário. IMPORTANTE: secar a
roupa por mais tempo que o necessário pode causar maior encolhimento e reduz a vida útil da peça.

Lavagem doméstica
•
•
•

Use o ciclo de lavagem para roupas delicadas com água fria ou quente até 40ºC.
Não use sabão. Use detergentes neutros de preferência não-iônicos. Não use alvejantes nem
amaciantes.
Use o ciclo de secagem para roupas delicadas.

Lavagem industrial
•
•
•

Use 60 – 70% da capacidade do equipamento para minimizar redeposição de sujeira nas roupas.
Não centrifugue entre os processos de drenagem e reenchimento do equipamento para evitar
alongamento das roupas molhadas.
Exemplo de procedimento de lavagem:
- 2 minutos de água fria
- 8 minutos de lavagem a baixa rotação a 40ºC
- 2 minutos de enxágüe com água fria
- 2 minutos de enxágüe com água quente (40ºC)
- 6 minutos de centrifugação
- Secagem com centrífuga com ar quente a 65ºC no máximo (temperatura medida com
equipamento vazio a 15cm da saída de ar)

Roupas lavadas de acordo com estas instruções devem ter uma vida útil maior. Southern Mills® não pode ser
responsabilizada por danos causados por condições de lavagem fora de seu controle.
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