Děkujeme za nákup výrobků
značky Petit Lulu

Jak pečovat o látkové pleny Petit Lulu
Pračku nepřeplňujte. Např. u pračky s
kapacitou na 5 kg prádla vložte maximálně
4 kg. Je důležité, aby se plenky dostatečně
vymáchaly a zbavily se tak veškerého
čpavku.
Při nedostatečném vyprání dochází k
zapáchání plenek a čpavek postupně ničí
přírodní vlákna.
Proto nedoporučujeme používat program
na pračce s názvem “eko program”.
Dávkování pracího prášku nebo gelu
závisí na tvrdosti vody. Je nutné dodržet
dávkování od výrobce. U sypkého pracího
prášku může při vyšším dávkování
docházet k zanesení suchých zipů a
vláken.

* Před prvním použitím našich výrobků si,
prosím, prostudujte etiketu o složení a
údržbě. Informace jsou uvedené také na
papírovém výseku.
* Výrobky Petit Lulu perte dle doporučení.
Při praní se ze začátku odstraňuje
zbytková barva a nečistoty z výroby. Proto
doporučujeme prát výrobky s podobnými
barvami.
* Všechny pleny (vyjma vlněných svrchních
kalhotek) perte vždy na 60°C v dětském
nebo běžném pracím prášku nebo gelu.
Eko-prášky nedoporučujeme - nemusí
pleny vyprat dostatečně
* Nepoužívejte agresivní prací prostředky
a bělidla. Jejich používáním dochází k
oslabení vláken a zkracuje se tím životnost
materiálu a barev!
* Nedoporučujeme mýdlový sliz kvůli
možnému vzniku usazenin v materiálu
plenek.
* Nikdy nepoužívejte aviváž! Její použití
snižuje přirozené vlastnosti přírodního
materiálu (schopnost absorpce a
prodyšnost), pouze obalí vlákna a
znemožňuje látce dýchat.
* Před praním plen suché zipy zapněte
do protizipů (u varianty na suchý zip),
aby nedocházelo k poškození a potrhání
materiálu.

Sušení

Základní informace
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Na skvrny můžete před praním použít
žlučové mýdlo.
Vkládací plenku/savé jádro můžete nechat
připnuté v kalhotkové plence/SIO plence.
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Skladování
Praní

Kalhotkové pleny, SIO pleny,
vícevrstvé pleny, vkládací pleny
Použité plenky skladujte vždy nasucho v
dobře těsnícím kýblu s víkem. Maximálně
však 2-3 dny. Pokud je plenka opravdu
velmi mokrá (např. noční plenka), je vhodné
vymáchat ji v umyvadle a vyždímanou dát
do kyblíku - zbavíte ji tím amoniaku z moči.
Kyblík udržujte v čistotě!

Při použití sušičky se řiďte vždy symbolem
uvedeným na etiketě každého výrobku - u
většiny výrobků Petit Lulu je na etiketě
uveden symbol jedna tečka. (Symbol
znamená - MŮŽE SE SUŠIT v bubnové
SUŠIČCE při NIŽŠÍ teplotě sušení).
Použití sušičky všeobecně
nedoporučujeme, snižuje životnost
plenek. Příliš vysoké teploty v sušičce
mohou způsobit narušení a trhání
vnějšího designového materiálu
plenek, povolení gumiček a vyblednutí
patentek. Ideální je sušení plen volně
na vzduchu. Plenky věště za “hlavu”
plenky, zabráníte tak jejímu kroucení.
U SIO plenky doporučujeme rozepnout
patentek, rychleji uschne. Plenky jsou
ze sušičky ještě vlhké a je nutné je
dosušit volně na vzduchu.
Sluníčko pomůže vybělit skvrny.
Proto doporučujeme plenky věšet
vnitřní stranou pleny ke sluníčku, aby
nevybledla barva a vzor.
Nikdy nesušte plenky na horkém
topení!!! Sušení na topení způsobuje
zhrubnutí a ztvrdnutí plenek a poničení
gumiček.
Nežehlí se !!

Vlněné svrchní kalhotky jsou vyrobeny ze
100% merino vlny, proto potřebují velmi
šetrné zacházení. Před prvním použitím je
třeba kalhotky vyprat a nalanolinovat, aby
získaly svou nepropustnost.
Vlněné svrchní kalhotky doporučujeme
prát pouze v ruce ve vodě do 30°C (ideálně
naruby). Používejte prací prostředek
určený na praní vlny. Nepoužívejte aviváž.
U vlněných kalhotek platí pravidlo: čím
méně se perou, tím lépe.
Pokud nejsou znečištěné, perte je 1x za
2-3 týdny. Kalhotky tedy není nutné prát
po každém použití, stačí je nechat vyvětrat
na vzduchu a opět použít.
Při praní kalhotky pouze zlehka promněte,
nesmí se hrubě “drhnout”. Při větším
znečištění můžete použít žlučové mýdlo.
Po praní kalhotky lehce promačkejte např.
v ručníku, neždímejte silným kroucením.
Sušte je volně na vzduchu, ne na přímém
slunci, na horkém topení ani v sušičce! U
vlněných svrchních kalhotek je normální,
že se po prvním vyprání v sedu o cca 4 cm
srazí.

Lanolinování se provádí po prvním vyprání
a poté dle potřeby (cca každých 4-6
týdnů).
Po vyprání lehce vyždímané mokré
kalhotky rovnou nalanolinujte.
Lanolinová kúra:
Ve skleničce plné horké vody rozpusťte
lanolin* (malá čajová lžička), přidejte
několik kapek dětského šamponu a
zamíchejte (vytvoří se bílá emulze). Poté
tento roztok vlijte do lavoru se studenou
vodou (výsledný roztok musí mít max
30°C). Do tohoto roztoku ponořte kalhotky
a nechte je namočené min. 4 hodiny.
Poté z kalhotek jemně vymačkejte vodu
a zlehka vyždímejte do ručníku. Sušte je
volně na vzduchu stejně jako po vyprání
viz výše.
*Lanolin pořídíte v lékárně pod názvem
Adeps Lanae nebo také Cera Lanae.
Pro začátek doporučujeme koupit 50g.
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Nežehlí se !!

Vlněné svrchní kalhotky

Praní

Lanolinová kúra

Skladování a praní

Veškeré výrobky z PULu nesmí přijít na
horké topení ani do sušičky. Narušila by se
jejich nepromokavá vrstva a gumičky.
Rychle schnou, takže je stačí sušit volně
na sušáku. Nesušte na horkém topení!
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Skladujte s ostatními plenami v kyblíku.
V pračce postačí ždímání na max. 1000
otáček.
Svrchní kalhotky a pull-up není
nutné prát po každém použití. Pokud
nejsou znečištěné stačí je vyvětrat a
znovu použít. Z hygienických důvodů
doporučujeme kalhotky vyprat minimálně
jednou týdně.

Sušení

Svrchní kalhotky, minimální pleny,
přebalovací podložky, pytle na pleny,
Pull - up (všechny výrobky z PULu),
svrchní flísové kalhotky

Nežehlí se !!

Další doporučení
Používejte separační pleny - vyhnete se
tak nevypratelným skvrnám na plenách.
Opatrně odepínejte patentky tak, že
prsty položíte při odepnutí těsně k
patentkám, jinak hrozí vytržení patentek či
protržení materiálu kolem patentku. Toto
mechanické poškození nelze reklamovat.
Jednou za čas nechte pračku prát na
prázdno na 90°C a místo prášku použijte
ocet.
V případě potřeby přilijte do hlavního praní
vhodnou desinfekci a poté prádlo důkladně
vymáchejte.
Pokud stále nad něčím tápete, nebojte se
zeptat na objednavky@petitlulu.cz
Petit Lulu, s.r.o.
Ladova 199/20
466 05 Jablonec nad Nisou
Česká republika
IČ 03659054
DIČ CZ03659054
Tel. +420 702 154 400
objednavky@petitlulu.cz
www.petitlulu.cz

