
 
 

 
 

Съветите на APPLiA & GINETEX могат открият във вас майстор на прането 

 
Набор от полезни съвети от организациите* за домакински уреди, перилни 
препарати и грижи за текстила в Европа за пестене на вода, CO2 и пари.  Нека 
заедно да бъдем по-въздействащи и да помогнем на околната среда! 
 
Започнете с: 

 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМЕНИЕ НА ЕТИКЕТИТЕ: 
Пестете на енергия - Купете най-енергийно ефективни уреди 
Прочетете етикета на перилния препарат и предпочитайте концентрирани 
продукти 
Пазете етикета за грижите за вашия текстил за да можете да спазвате 
инструкциите  

 
 
Ежедневно: 
 

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ – ПРАНЕ ПРИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА:  
Прането при по-ниски температури пести енергия. Използвайте програмите за 
пестене на енергия на вашата машина. Въпреки че тези програми се 
изпълняват за по-дълго време, те всъщност използват по-малко енергия и вода. 
Ако не сте сигурни дали използвате правилната програма, проверете в 
ръководството на вашата перална машина, за да изперете вашето пране по 
най-ефективния начин.  
 
Програми с по-високи температурни трябва да се използват за силно замърсено 
пране; имайте предвид все пак, че те консумират повече енергия. За повече 
подробности относно подходящата температура за вашето пране вижте 
"Ръководство за пране в перални с ниска температура".  
Не забравяте също така:  

 Етикетът на вашия текстил показва максималната температура за пране. 
Знаете ли, че можете да изберете по-ниска температура на пране? 

 Избягвайте предварителното пране, освен ако не е необходимо.   
 Изключете машината след цикъла на пране (Намалете консумацията на 

енергия в режим готовност)  
 
 
ЗАРАДАТА ПРАВИЛНО: 
За да пестите енергия и вода, винаги поставяйте пълно зареждане. В случай, 
че наистина трябва да перете по-малко, използвайте перални програми, 
специално предназначени за частични натоварвания. 
За памук заредете машината напълно.    
За други видове текстил (например вълна, синтетика), вижте ръководството за 
потребителя на вашата перална машина, за да знаете подходящото количество 
пране.  
 



* Тази инициатива е съвместен проект, предоставен от: 
A.I.S.E. – the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance products, representing among 
others the producers of detergents in Europe (www.aise.eu). 

APPLiA – represents home appliance manufacturers from across Europe (www.applia-europe.eu).  

GINETEX – the International Association for Textile Care Labelling, which has devised an internationally 
applicable care labelling system for textiles based on symbols (www.ginetex.net). 

СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ДОЗИРАНЕ: 
Следвайте препоръките за дозиране на опаковката на перилния препарат; то 
ще варира в зависимост от твърдостта на водата и замърсяването.  
Прекаленото дозиране и недостатъчното дозиране може да не са устойчиви; в 
допълнение, това може да доведе до намаляване на ефективността изпирането. 
Ако е необходимо, предварителна обработете трудните петна и/или добавете 
продукт за отстраняване на петна преди стартирането на цикъла на пране. 
 
 
ИЗПОЛЗВАЙТА НАЙ-ВИСОКАТА ПОДХОДЯЩА СКОРОСТ ЗА 
ЦЕНТРОФУГИРАНЕ: 
По-висока скорост на въртене на пералната машина ще съкрати времето за 
съхнене и пестене на енергия в сушилни и на закрито. 
Специално внимание трябва да се обърне на центрофугирането на деликатните 
текстили. В тази връзка проверете в инструкцията за етикетиране на 
текстилната 
 
ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ВАШЯ ТЕКСТИЛ: 
За да запазите качеството на вашия текстил, перете само когато мислите, че 
това е необходимо. Проветряване на дрехите (вълна например) може да намали 
необходимостта да ги перете. Също така ви препоръчваме да сортирате 
прането си според цвета и вида текстил, но помнете, че пълното натоварване 
ще пести енергия. 
 
ПОДДЪРЖАЙТЕ ПРАВИЛНО ВАШАТА ПЕРАЛНА МАШИНА:  
След всяко пране оставете вратата отворена, за да може машината да изсъхне.  
За да поддържате вашата перална машина свежа и чиста и да работи по най-
добрия начин, пускайте редовно (напр. ежемесечно) пране при поне 60°С и с 
препарат, съдържащ избелваща съставка или друг подходящ продукт. Това ще 
удължи живота на пералната машина. 
 
 
ЗАПАДЕТЕ ОПАКОВКИТЕ - РЕЦИКЛИРАЙТЕ:  

 За да се запазят ресурсите предпочитайте постоянните или презареждащите 
се опаковки и купете пълнители, когато има такива.  

Когато е възможно, помогнете за рециклиране като поставяте опаковките от 
картон и пластмаса в съответния контейнер за рециклиране. 

 
 

          #BeTheMaster 


