Manual de Uso e Conservação de Uniformes
Para que seu uniforme tenha uma boa aparência por mais tempo, é preciso ter alguns
cuidados especiais na hora de lavar, passar e na maneira de conservá-lo.
O que vamos descrever abaixo são dicas simples para você cuidar melhor de seu uniforme e
estar sempre bem vestido. A lavagem deve ser frequente, pois a gordura e o suor do corpo
são levemente corrosivos e se não removidos, daniﬁcam as ﬁbras do tecido. É importante
saber a composição do tecido e as instruções de lavagem de cada peça. Observe a etiqueta
costurada na peça contendo estas informações.
Abaixo você encontra as dicas de conservação dos uniformes da KLZ:
LAVAGEM

Este símbolo indica que a peça não deve ser lavada em máquina de lavar, deve ser
lavada à seco ou à mão. A lavagem à mão evita o desbotamento e o aparecimento
de bolinhas (chamado de peeling), porem, recomendamos não esfregar a peça
sobre a pedra do tanque ou com escova, para não desgastar a superfície do tecido.
No caso de roupas brancas, a lavagem na máquina causa o escurecimento da peça.
Nunca lave as roupas brancas e coloridas juntas, e lembre-se de esvaziar os bolsos,
abrir os botões e levantar o colarinho das camisas. Recomendamos sempre a água
fria, pois a água quente pode causar encolhimento, e use sabão de coco ou neutro.

ALVEJANTES

Não utilizar alvejantes e produtos à base de cloro ou hipoclorito de sódio.
Recomendamos não deixar o uniforme de molho em produtos químicos, pois eles
aumentam o desbotamento e diminuem a resistência das ﬁbras do tecido. Enxágue
bem as peças para retirar todo o sabão, caso contrário o resíduo químico poderá
provocar manchas, principalmente em roupas com detalhes, nas quais a cor mais
escura pode manchar a mais clara.

SECAGEM

Não secar o uniforme em secadora. A alta temperatura resseca as ﬁbras do
tecido e ele tende a rasgar com mais facilidade, além de causar o encolhimento,
principalmente os que tiverem algodão ou elastano em sua composição. A roupa
deve secar sempre à sombra, uma vez que o sol causa o desbotamento das cores.
Para casacos e blazers utilize um cabide na secagem, e no caso de malhas ou blusas
de lã recomendamos a secagem na horizontal em cima de uma toalha, para não
deformar a peça.

AO PASSAR

LIMPEZA
PROFISSIONAL

Passar com temperatura baixa - máxima 110ºC.
Recomendamos passar as peças ao avesso, desta maneira se elimina o brilho de
alguns tecidos, e o descolorido de outros. Não passar o ferro quente sobre os
emblemas do uniforme.

Este símbolo signiﬁca “Limpeza a seco proﬁssional em tetracloroetileno e todos os
solventes listados para o símbolo F – Processo Suave”. Se o tecido de sua roupa for
de lã, procure sempre uma lavagem especializada.
Também indicamos a lavagem especializada no caso de peças com forro como
Blazer, Terno, Jaqueta e Sobretudo – neste caso, toda vez que usar esta peça deixe-a
pendurada no cabide para tomar ar, isto regenera suas ﬁbras, e ao guardá-la não a
coloque em saco fechado sem que tenha sido higienizada.

Lembre-se: “A imagem de seu uniforme é a sua e a imagem de sua empresa.”
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