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Este documento foi concebido para ser

utilizado efectivamente como uma

ferramenta de trabalho e destina-se a

facilitar a sua vida, poupando assim

tempo e paciência em pesquisas

relacionadas com o tema aqui

apresentado.

Neste e-book elaborado pela

Unifardas – Confecção S.A. iremos

abordar temas tais como, normas

básica sobre os cuidados a ter com o

vestuário profissional, lavagem,

lavagem à mão, aplicação de lixívia,

secagem, forma de engomar, normas

gerais para o cuidado do vestuário

profissional, como interpretar a

simbologia dos tecidos e machas

...como eliminá-las?

Se tiver sugestões para futuros E-Books

da Unifardas sinta-se com total

liberdade para enviar a sua opinião -

será com muito gosto que vamos ler

também o seu comentário sobre este

E-Book. Poderá fazê-lo utilizando

qualquer um dos endereços

electrónicos da Unifardas, mas de

preferência agradecemos que utilize o

e-mail marketing@unifardas.pt

MAS PARA  
QUESERVE  
ESTE
E-BOOK?
Muito obrigado por ter realizado o download do

E-Book "Cuidados a ter na lavagem do seu

vestuário profissional”.

Esperamos que o ficheiro seja útil e que possa usar

este documento com regularidade.
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Torne a sua escolha relativamente ao

vestuário profissional mais positiva e

mais acertada.

Quer saber como lavar a sua farda?

Como decifrar as etiquetas da roupa?

Qual a melhor forma de tirar nódoas

difíceis?

Descubra os nossos conselhos ,truques e

dicas de limpeza e aprenda a cuidar da

melhor forma do vestuário profissional

que usa diariamente no exercício das

suas funções laborais!

Não mantenha a sua 

roupa de trabalho dentro 

de sacos. Estas retêm a 

humidade o que acaba 

deixando as peças de 

vestuário amareladas e 

por vezes com mofo. 

Normas Básicas

Não deixe a roupa ficar muito

suja. Não guarde as roupas

molhadas nem as deixe no chão.

Separe-as adequadamente de

acordo com os símbolos de

conservação.

Os tecidos com muita sujidade

devem ser lavados imediatamente.

As nódoas recentes são mais

fáceis de remover do que as já

estão secas.

Lavagem

Esvazie os bolsos, vire as mangas

das camisas do avesso, solte os

botões, levante os colarinhos e

feche os zip´s antes da lavagem

para estes não danificarem as

restantes peças. Lavar os artigos

mais delicados dentro de um saco

de rede próprio para o efeito.

Separe sempre acessórios

suscetíveis à ferrugem, tal como

fivelas, botões, etc.

Remova manchas de ferrugem

com um removedor de manchas

adequado antes de lavar. Siga as

instruções de uso e dosagem de

sabão ou detergente. Não encha

em demasia a máquina de lavar a

roupa. Nunca atinja a temperatura

máxima indicada.

Lavagem à mão

Antes de proceder à lavagem da

sua roupa de trabalho verifique

que não foram esquecidos objetos

no interior dos bolsos.

Esta lavagem é recomendada para

peças de vestuário com várias

cores, estampados e bordados que

merecem tratamento delicado. Use

sempre água fria sem deixar de

molho. É importante que o sabão

ou o detergente se dissolva

completamente antes de iniciar a

lavagem.

Não esfregue a roupa, aperte-a

suavemente. Deixe-a secar bem.

Retire as nódoas de óleo em 3 passos!

1 – Coloque um pouco de pó de talco diretamente sobre a nódoa 
e pressione suavemente para que este absorva a gordura do óleo. 
Posteriormente retire o excesso de pó de talco.

2 –Aplique um pouco de detergente na nódoa e esfregue bem. 
Deixe atuar durante 5 minutos para que o tecido absorva o 
detergente. 

3 – Proceda à lavagem habitual da sua peça. 
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Secagem

Dobre as roupas pesadas para

que não se deformem. Não

exponha o seu vestuário

profissional ao sol nem ao

vento forte, especialmente se

for roupa colorida. Se as secar

num varandim interno

verifique se há correntes de ar.

Quanto a artigos em malha

deverá deixá-las secar numa

superfície sem pendurar ou

expor ao sol ou radiador. As

roupas propensas a

deformação, deve esticá-las

para secar de forma a

recuperar a sua forma.
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Forma de engomar

Separe as peças de roupa de

acordo com os símbolos da

etiqueta e comece a engomar

pela temperatura mais baixa.

Retire com um pano húmido

qualquer resíduo que tenha

aderido. Cuidado com os

revestimentos de metal nas

tábuas de passar a roupa.

Nunca misture na 

lavagem peças brancas 

com peças pretas, assim 

como peças claras e 

peças mais escuras. 

Siga sempre as instruções 

do fabricante – essas 

mesmas instruções estão 

colocadas nas peças e 

contêm informações 

muito importantes 

relacionadas com as 

especificidades de cada 

tipo de tecido. 

Como tirar cola da sua farda de trabalho!

Tirar cola da roupa pode ser um autêntico pesadelo e danificar
com muita facilidade uma peça do seu vestuário. Em várias
indústrias é muito comum acontecer esta situação.
As nódoas de cola tendem a entranhar-se profundamente nas
fibras dos tecido, destruindo as peças do seu vestuário de
trabalho.
Para que isso não aconteça, deixamos-lhe algumas soluções que
o vão ajudar a combater este problema.

• Retirar a cola – Tenha a certeza que a cola está seca. Com a
ajuda de uma faca sem serrilha, raspe a cola de forma a
remover a maior quantidade possível.

• Coloque em água – De seguida coloque a peça de molho em
água morna durante 2 horas. Esse processo irá amolecer os
resíduos de cola e ajudar na eliminação total da nódoa.

• Aplique detergente – Retirar a peça da água e aplicar um
pouco de detergente sobre a nódoa. Para uma melhor absorção
de produto, massaje a zona da nódoa em pequenos círculos.
Após retirar a nódoa, deverá proceder à lavagem da peça. Caso
a nódoa de cola persista, poderá usar vinagre como alternativa.
Humedeça um pano com água e passe-o sobre a nódoa em
movimentos circulares. Coloque um pouco de vinagre sobre a
nódoa e passe por cima da zona afetada. Posteriormente,
proceda à lavagem da peça respeitando as instruções das
etiquetas.
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Normas gerais
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Cada vez mais os uniformes profissionais

não são vistos apenas como uma forma de

padronização dos colaboradores, mas sim

como uma cartão de visita da empresa,

responsável pela construção de uma

identidade corporativa mais forte.

Para muitas empresas, o vestuário

profissional representa uma preocupação

constante, pois tem também uma ligação

muito direta com o bem-estar dos seus

colaboradores além de inspirarem

confiança a quem entra em contacto com

essa mesma organização.

Devido a toda essa importância deverá ter

alguns cuidados com as peças de vestuário

profissional.

Cuidados a ter

• As temperaturas altas são

sempre nefastas para os

tecidos

• Quando falamos de nódoas

mais complicadas de retirar,

procure uma lavagem mais

profissional

• Prefira os branqueadores à

lixívia; esta desgasta

as fibras dos tecidos do vestuário

profissional

• Lave sempre a seco as peças de

vestuário com forro e entretelas

• Use detergentes neutros para

tecidos delicados

• Dissolva bem o detergente para

não causar manchas no seu

vestuário profissional

• JEANS: Têm uma descoloração

natural, por isso há que os lavar

separados ou com peças de

vestuário de cores semelhantes.

Vire sempre a peça do avesso

aquando da lavagem, não use

nenhum removedor de nódoas

nem os lave a seco.

Tecidos usados

Através da nossa experiência profissional e de

todo o nosso conhecimento na produção de

vestuário profissional deixamos-lhe uma

pequena descrição da composição das nossas

peças de vestuário. O nosso foco é podermos

oferecer um produto de excelente qualidade e

confortável para quem usa o nosso vestuário de

trabalho.

Os materiais aqui descritos fazem parte da nossa

gama de artigos mais comercializados. Para

outras questões pesquise através do site

www.unifardas.pt

Algodão

Produto natural de origem vegetal. O tecido de

algodão tem como as suas principais vantagens:

ser um tecido com uma boa taxa de absorção, o

que o torna mais agradável; quanto mais

algodão tiver a peça mais confortável ela será.

Permite que o corpo respire melhor, tendo a

vantagem de resistir a temperaturas mais altas

na lavagem sem sofrer danos.

Tem uma boa estabilidade química o que o torna

mais resistente ao contacto com a água e a luz.

Tecidos sintéticos (100% 

poliéster,nylon,licra)são altamente 

sensíveis ao calor, por isso devem ser 

lavados em água fria, passados a 

ferro a baixas temperaturas e sem 

vapor. 

Verifique sempre a etiqueta com a 

composição do tecido. 
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Poliéster

Hoje em dia o poliéster é um tecido bastante popular.

Com a descoberta das microfibras, que permitem que o

poliéster tenha uma toque mais suave, este tecido está

muito bem consolidado no mercado.

Entre as vantagens do poliéster está a grande

durabilidade. Se precisar de comprar uma peça que vai

ter muito desgaste (como o vestuário profissional) vale

a pena investir em peças que tenham uma grande

percentagem de poliéster.

Outras características deste tipo de tecido é que é mais

resistente ás rugas e consequentemente mais fácil de

passar a ferro. Tem também uma secagem rápida e é

resistente ao abrasão.

Mistura de Algodão com Poliéster

O Poliéster foi combinado com tecidos de algodão para

resolver alguns dos problemas que as pessoas teriam

ao vestir peças com 100% algodão.

Todo o tipo de roupa teria rugas muito facilmente,

devido à absorção de todas as fibras naturais.

O Poliéster ajuda a manter a sua forma e cor, podendo

ser limpo facilmente devido aos diferentes tipos de

tratamento que foram aplicados ao tecido durante o

processo de fabricação.

Misturas de poliéster e algodão são conhecidas pela

sua durabilidade e versatilidade.

Viscose

Brilho: Conforme o desejo, desde altamente

lustrosa até profundamente opaca.

Conservação de calor: Satisfatória

O toque macio oferece uma sensação de “pele

sobre pele”. Mesmo após muitas lavagens a

Modal permanece macia como no primeiro dia.

A Modal* absorve 50% a mais de humidade do que o

algodão. Assim a pele permanece seca e consegue

respirar.

*Modal é um nome genérico para raiom, uma fibra

fabricada pelo processo viscose, que possuem elevada

tenacidade e alto módulo de elasticidade à humidade.

A melhor mistura:

Com poliéster: Alto conforto de uso, alta durabilidade

Com poliamida: Alto conforto de uso, toque macio

Com algodão: Visual mais atraente dos produtos, brilho

mais sedoso, macio e fresco

O algodão é uma fibra natural de origem vegetal. 

A composição é essencialmente celulose e o 

comprimento médio da fibra varia de dois a quatro 

centímetros. Quanto mais longas forem as fibras do 

algodão melhor será a sua qualidade. 
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Simbologia

Como interpretar a simbologia dos tecidos

A peça de roupa pode lavar-se à mão ou na máquina de

lavar.

A linha reta situada por baixo do recipiente, indica que

a peça de roupa pode lavar-se na máquina de lavar,

mas com uma lavagem mais delicada. Terá que usar

programas de lavagem mais suaves com centrifugação

mais curta.

Sempre que aparecer este símbolo significa que a peça

de roupa deve lavar-se exclusivamente à mão.

Lavagem na máquina

Temperatura máxima de 95ºC. Lavada com ação

mecânica normal e centrifugação normal. Processo

normal.

Temperatura máxima de 95ºC. Processo suave

Temperatura máxima de 60ºC. Lavado com ação

mecânica normal e centrifugação normal. Artigos

de algodão de cores sólidas: roupas de trabalho,

camisaria, etc.

Temperatura máxima de 60ºC. Lavado com ação

mecânica e centrifugação suave. Artigos de

poliéster ou algodão brancos :lençóis, camisaria,

etc.

Temperatura máxima de 40ºC. Lavado com ação

mecânica normal e centrifugação suave. Artigos

de algodão e poliéster, algodão de cores sólidas,

artigos de poliamida (nylon). Meias sintéticas.

Temperatura máxima de 40ºC. Lavado com ação

mecânica reduzida e centrifugação suave. Artigos

de fibras sintéticas de cor, peças de roupa de

malha e peças de lã com tratamento anti

encolhimento.
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Simbologia

Como interpretar a simbologia dos tecidos

Temperatura máxima de 30ºC. Lavado com ação mecânica 
reduzida e centrifugação suave. Peças de roupa de fibra 
sintética.

Sempre que aparecer este símbolo significa que a peça

de roupa deve lavar-se exclusivamente à mão.

Temperatura máxima de 40ºC.

Lavagem à mão

Permitido o alvejamento com cloro.

Proibido usar lixívia.

Os pontos situados no interior do ferro indicam a

temperatura máxima a que se deve engomar.

Temperatura alta: máximo de 200ºC. Algodão,

linho.

Não lavar.

Lixivia

A peça de roupa pode ser tratada com aditivos com cloro e

também lixívia à base de oxigénio ativo. Permitido o

alvejamento.

Passar a ferro

Temperatura média: máximo de 150ºC. Lã, mistura

de poliéster.
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Passar a ferro

Como interpretar a simbologia dos tecidos

Temperatura baixa: máximo de 110ºC. Seda natural, acetato 
acrílico, licra. 

Proibido engomar.

Lavagem a seco com percloretileno.

A linha por baixo do circulo indica precauções ou restrições a

ter em conta.

Limpeza a seco

As letras no interior do círculo, indicam os dissolventes

distintos na limpeza a seco.

Limpeza com todos os dissolventes correntes.

Lavagem a seco com hidrocarboneto.

Não lavar a seco

Secagem

Pode secar na máquina a temperaturas baixas

Pode secar na máquina a uma temperatura normal
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Morada e contactos 

Rua Joaquim António Moreira, 292 Armaz. 19

Zona Industrial da Maia 1 /Apartado 6023

4470-078 Moreira - Maia

Tel: +351 229 442 280 / 1

www.unifardas.pt

clientes@unifardas.pt
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