
Ako prať bavlnené utierky

(Ak hľadáte pomoc, ste tu správne! Neviete, ako sa máte starať o utierky? Čítajte ďalej a dozviete sa
všetko potrebné, čo by ste mali o bavlnených utierkach vedieť, aby ste ich životnosť výrazne predĺžili) 

Mnoho ľudí obľubuje bavlnené utierky, pretože sú kvalitné a neštiepia sa. Problém nastáva 
pri starostlivosti o ňu. Poradíme vám, čo robiť a nerobiť, aby ste si svoje obľúbené utierky mohli 
naďalej vychutnávať bez znakov používania.

Výhody utierok z bavlny

 vysoká odolnosť

 ľahké bielenie (iba pri bielej farbe)

 jemnosť 

 pevnosť

 rýchloschnúce

Nevýhody utierok z bavlny

 malá elasticita

 nedostatočné zadržiavanie tepla

Pranie bavlnených utierok

 pri bielej bezfarebnej utierke by teplota prania nemala prevýšiť 95°C 

 pri farebnej utierke je ideálna teplota do 60°C – v opačnom prípade hrozí vyblednutie farieb 
(pri farebných utierkach)

 všeobecne však platí, že je vždy dobré riadiť sa konkrétnymi ošetrovacími symbolmi na 
danom výrobku 

Sušenie kuchynských utierok

 tu odporúčame riadiť sa predpismi danej utierky, nakoľko hrozí zrazenie

 obyčajne sa ale môže sušiť v sušičke



Žehlenie bavlnených utierok do kuchyne

 tu je potrebné nastaviť si program žehlenia na bavlnu a teplotu prispôsobiť na vysoký 
teplotný  stupeň 3. vrátane pary

(Ak vás už nebaví častá výmena nekvalitných utierok, navštívte našu stránku (prelink). S EMI 
bavlnenými utierkami šetríte svoje nervy, čas a peniaze.)

TIP!

Ak máte problém so zapáchajúcimi kuchynskými utierkami nemusíte ich hneď vyhadzovať. Poradíme 
vám ako na to, aby ste sa zbavili zápachu a tým si zvýšili životnosť a použiteľnosť kuchynských 
utierok. 

1. Utierku namočte do teplej vody a poriadne vyžmýkajte. Potrate votrite mydlo a stláčajte, aby 
sa emulzia dostala úplne všade.

2. Utierku vložte do mikroténového sáčku bez viazania a vložte do mikrovlnnej rúry pri 
strednom výkone na 1 minútu.

3. Chňapkou opatrne vyberieme sáčok s utierkou.

4. Na záver opláchnite, vysušte a vaša utierka bude bez zápachu a baktérií. Hovorí sa tomu aj 
domáca sterilizácia.


