
Čištění a péče o chladírenské a mrazírenské oděvy TEMPEX 
 
Modrá i bílá kolekce 
 
Speciání kolekce mrazírenských oděvů Protect-line je vyrobena z jakostních materiálů a svým složením 
odpovídá nejnovějšímu stupni vývoje. 
 
Abyste mohli dlouhodobě využívat vynikajících vlastností ochranných oděvů Tempex Protect-line, je důležité 
dodržet následující pokyny k nošení a péči o oděvy. 
 
 Po každém nošení pověste oděv na ramínko v temperovaném a větraném prostoru. 
 Vyvarujte se skladování stlačených oděvů , např. v  nevětrané úzké plechové skříňce. 
 Oděv nesmí být skladován nebo sušen nad zdroji tepla. Nejvyšší přípustná teplota je 40-50°C. 
 Doporučujeme pravidelné čištění nebo praní dle následujících pokynů. 
 
1. Čištění 

 
Výhradně čištění dle P. 
Doporučujeme ukončit čistící cyklus impregnací. 
Při silném znečištění doporučujeme přidat čistící zesilovač do předpíracího kroku. 
Ždímat po dobu 2 – 3 min. Následně ihned usušit! 
Nepřekročit teplotu sušení 50°C. 
Plnění bubnu dle nestlačených vložených oděvů. 
Při praní kombinéz max. 4 kusy (resp. 3 kusy) do 30 kg. bubnu. 
Plnění je nutno posoudit vždy individuálně, dle velikosti bubnu, stavu  a znečištění oděvů. 
V žádném případě nesmí být oděvy při praní stlačeny. 
 
Oděvy musí být skladovány volně, nestlačené, pověšené na ramínku. 
 

2. Praní 
 

Při teplotách max. do 40°C, při použití obvyklých pracích prostředků. 
Předpírka po dobu 6 minut. 
Hlavní prací program musí následovat ihned po předpírce. 
Při ždímání nepřekročit 500 – 600 ot./min. 
 
Sušení v sušárnách při teplotách do 50°C. 
Oděvy nesmí být skladovány vlhké ve štosech po delší dobu (hrozí stlačení izolace). 
Mezi programy pouze lehce odstřeďovat. Po praní ždímat po dobu 2-3 min., poté ihned sušit. 

 
 Nové oděvy jsou opatřeny vodoodpudivou impregnací na bázi fluorovaných uhlovodíků. Po několika 

praních doporučujeme impregnaci obnovit. Při praní v domácích podmínkách lze použít komerční 
impregnace ve spreji. V případě nejasností při výběru kontaktujte výrobce nebo dodavatele. 

 
 
Překlad originálního návodu k údržbě – TEMPEX – ze dne 24.03.2000 


