
Kezeld elő a foltokat!

Ha nagy készleted van, mosd több
adagban, vagy külön a betéteket és a
külsőket!

A mosószer ne tartalmazzon hozzáadott
illatanyagokat, öblítőt.

A mosáshoz ne adj se mosóparfümöt, se
öblítőt!

Az első lépés, hogy NAGYON alaposan
mosd ki és szárítsd meg a pelenkákat!

Ammóniamentesítésre nincs szükség,
de nem is árt nekik. 

Használd a bevált mosószered, moss a
pelusok által bírt legmagasabb
hőmérsékleten (60 °C)!

Öblítsd át őket újra mosószer nélkül,
így eltávolíthatod a felgyűlt
mosószermaradványokat is.

KÉSZÍTSD ELŐ ŐKET EGY ALAPOS
MOSÁSSAL!

HOGYAN TEDD EL A PELENKÁKAT?

Mosd ki és foltmentesítsd a pelenkákat • Győződj meg róla, hogy teljesen szárazak • Válassz
megfelelő, időtálló, védelmet nyújtó tárolót • Ne érje a pelusokat por, nedvesség, kártevők •
Lazán pakolj a dobozba • A selyempapír extra védelmet nyújt • Soha ne tárold a pelusokat olyan
helyen, ahol fagypont alá eshet a hőmérséklet, vagy tartósan 30 fok fölé emelkedik • A tárolás
során ne érje közvetlen napfény a pelusokat • Eltehetsz minden betétet, belsőt, egyéb
nedvszívót – ezek évek múlva is tökéletesek • A pelusokat 3-4 évnél tovább ne tárold • Amikor
újra előveszed, csak mosd ki őket úgy, ahogy az új kisbaba ruháit mosod!

TELJESEN SZÁRADJON MEG MINDEN!

HOGYAN TEDD EL
A MOSIPELUSOKAT
A KISTESÓNAK?

Ha már úton a kistesó,
és a nagy szobatisztul,

azaz:
3-6 hónap, az

 nem hosszútáv.

Hosszútávról
akkor beszélünk, ha

12 hónap fölötti időre,
néhány évre szeretnénk

eltenni a pelenkákat.

Gumik: képesek teljesen megadni
magukat hőingadozás és a
felhalmozódott mosószer hatására. 

PUL: a PUL legnagyobb ellensége
az extrém hőingadozás, ettől
megrepedezhet.

Foltok/sárgulás/penész: akárcsak a
régi babaruháknál, hosszú tárolás
esetén előfordulhatnak.

Ha a pelusok tiszták és teljesen szárazak,
elteheted őket olyan helyre ahol védve vannak:
- a nedvességtől
- a szélsőséges hőmérséklet-ingadozástól
- a penésztől
- a rovaroktól, rágcsálóktól, egyéb élőlényektől..

Miben, hogyan NE tárold a pelenkákat?
- Ne tedd a pelusokat vákuumzsákba, műanyag szatyorba!
- Ne tömd túl a dobozt!
- A tárolódoboz ne legyen túl hideg vagy túl meleg helyen!
- Ne érje a pelenkákat közvetlen napfény!

Műanyag dobozban:
- véd a rágcsálók ellen, de a molyokra figyelj;
- bepenészedhet, és 
- ha tudod, béleld ki valamivel – erre akár egy
tetrapelus is jó.

MIBEN TEDD EL A PELUSOKAT?

MI SZÁMÍT HOSSZÚTÁVNAK?

MIÉRT LEHET PROBLÉMÁS A
PELUSOK TÁROLÁSA?

Kartondobozban:
- jól szellőzik, de
- nem véd jól a nedvesség  ellen,
- nem véd a rágcsálók, rovarok ellen.

HA KÜLÖNÖSEN HOSSZÚ
TÁVRA TERVEZEL, TEGYÉL

SELYEMPAPÍRT
A PELUSOK KÖZÉ!

TIPP!

TIPP!


