
Symbole na metkach – praktyczna ściąga  
TWÓJ PRZEWODNIK PO WŁAŚCIWEJ PIELĘGNACJI TKANIN

Oznaczenia na metkach odzieżowych zawierają wszystkie najważniejsze informacje o tym, jak prać i dbać 
o ubrania niezależnie od tkaniny, z której zostały wykonane. Jeśli chcesz długo cieszyć się dobrą jakością 
swoich rzeczy, zwracaj uwagę na symbole prania nie tylko podczas czyszczenia delikatnych materiałów, 
takich jak wełna i jedwab, ale również wtedy, gdy pielęgnujesz „zwyczajną” odzież z bawełny lub włókien 
syntetycznych. 

Na każdej metce odzieżowej znajdziesz 5 symboli, które objaśniają, jak prać, suszyć i prasować konkretną 
rzecz. W poniższym przewodniku zebraliśmy wszystkie najczęściej spotykane oznaczenia w formie przejrzy-
stej „ściągi” do wydrukowania.

Pierwszy symbol informuje o tym, czy twoje ubranie może być prane w pralce, a jeśli tak, to w jakiej 
temperaturze.

PRANIE

nie prać prać ręcznie

30 30 30

prać w 30° pranie w 30°
z zachowaniem

ostrożności

pranie delikatne w 30°

40 40 40

prać w 40° pranie w 40°
z zachowaniem

ostrożności

60 60

prać w 60°

95

pranie w 95°
(gotowanie)

pranie w 60°
z zachowaniem

ostrożności

pranie delikatne w 40°



Symbol trójkąta na metkach pozwoli ci zorientować się, czy dane ubranie można wybielać. Prawie 
wszystkie proszki do prania zawierają środki wybielające, które zapobiegają szarzeniu i żółknięciu ja-
snych tkanin. Pamiętaj jednak, że zastosowanie tych samych detergentów podczas prania kolorowych 
ubrań może skończyć się odbarwieniami lub wyblaknięciem materiału.

Trzeci symbol na metkach – kwadrat, objaśnia zalecane metody suszenia odzieży. Dodatkowe kropki 
na piktogramie symbolizują konkretne programy i funkcje suszarek bębnowych. Z kolei kreski obrazują 
miejsce i sposób wysychania ubrań na powietrzu.

WYBIELANIE

SUSZENIE

CL

nie wybielać można wybielać stosować wybielacze
tlenowe można chlorować

suszyć w pozycji
pionowej ociekanie suszyć w cieniu

pozycji pionowej ociekanie w cieniu

nie suszyć w suszarce można suszyć
w suszarce
w normalnej
temperaturze

można suszyć
w suszarce

w niskiej
temperaturze

suszyć w pozycji
poziomej

ociekanie w pozycji
poziomej

suszyć w cieniu
w pozycji poziomej

ociekanie w cieniu
w pozycji poziomej



Charakterystyczny znaczek żelazka informuje o tym, czy daną rzecz wolno prasować, a jeśli tak, to w 
jakiej temperaturze. Im więcej kropek znajduje się na piktogramie, tym większą temperaturę prasowa-
nia możesz zastosować.

Dzięki ostatniemu z symboli dowiesz się, czy twoja odzież wymaga specjalnego czyszczenia chemicz-
nego. Literki w kółku oznaczają konkretne detergenty i rozpuszczalniki, używane do pielęgnacji po-
szczególnych materiałów. Jeśli znajdziesz podobne oznaczenia na metce swojego ubrania, nie próbuj 
prać go samodzielnie w domu.

Więcej porad i wskazówek dotyczących prania i dbania o odzież znajdziesz w naszej serii artykułów o 
pielęgnacji tkanin od A do Z.

PRASOWANIE

CZYSZCZENIE CHEMICZNE

nie prasować prasować
w temperaturze

do 110° C

prasować
w temperaturze

do 150° C

prasować
w temperaturze

do 200° C

W WW W
czyszczenie

na mokro
delikatne czyszczenie

na mokro
bardzo delikatne

czyszczenie na mokro
nie czyścić
na mokro

P FP F
czyszczenie

w tetrachloroetylenie

nie czyścić
chemicznie

delikatne czyszczenie
w tetrachloroetylenie

czyszczenie
w benzynie

delikatne czyszczenie
w benzynie

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-prac-i-dbac-o-ubrania

