
INSTRUÇÕES E CUIDADOS PARA  
CONSERVAÇÃO DA LINHA MODA
Os símbolos de cuidados para a conservação de artigos 

têxteis encontram-se na NBR NM ISO 3758:2013 da  
ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas.
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• Utilizar sabão ou detergente neutro, sem alvejante ótico e que 
não deixem resíduos que afetem os corantes utilizados;
• Temperatura de lavagem inferior a 40 graus centígrados nos 
artigos de composição 100% algodão;
• Não utilizar produtos oxidantes, como os que contêm cloro, 
nem alvejantes óticos, permitido apenas nos tecidos brancos;
• Secar após enxágue, assegurando a inexistência de deter-
gentes ou pH alcalino nas peças lavadas (no caso de lavagem 
caseira, após o procedimento, indicado secar à sombra);
• Utilizar temperaturas inferiores a 150 graus centígrados nos 

processos de secagem com ferro de passar;
• Evitar o uso de produtos alcalinos, enzimas, resinas e ama-
ciantes que possam causar danos aos tecidos;
• Conservar os tecidos protegidos da umidade e da luz;
• Não misturar tecidos tintos com tecidos brancos;
• Para CITSTRETCH: Não lavar a seco;
• Não utilizar solventes clorados sobre os mesmos;
• Para secagem em tambor rotativo, a temperatura máxima é 
de 60 graus centígrados.

Temperatura máxima de 
lavagem 30°C -  
Processo Suave

Temperatura máxima de 
lavagem 40°C -  
Processo normal

Possível secagem em tambor - 
Temperatura baixa; temperatura 
de exaustão máxima 60°C

Possível secagem em tambor - 
Temperatura baixa; temperatura 
de exaustão máxima 60°C

Não alvejarNão alvejar

Secagem em varal à sombraSecagem em varal à sombra

Temperatura máxima da base 
do ferro de 150°C

Temperatura máxima da base 
do ferro de 150°C

Não limpar a seco

Limpeza a seco profissional com 
tetracloroetileno e todos os solventes 
listados para o símbolo F -  
Processo normal

100% Algodão Citstretch 
98% Algodão + 2% Elastano
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Instruções Técnicas
Recomendações e procedimentos para lavar, secar e passar.


