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Spuneți-ne și nouă cât de mult v-au plăcut autocolantele noastre. 
Împărtășiți-vă bucuria pe Facebook sau pe Instagram.

Aveți întrebări? Scrieți-ne! 

 Etichetele adezive pentru haine 
comandate la Mama Etichete au sosit...

Termenii și condițiile pot fi găsite pe site-ul nostru 
www.mamaetichete.ro.

AVERTISMENT: Informații importante privind utilizarea la copii. 

Rețineți că autocolantul nu este o jucărie! Acesta trebuie aplicat de un adult sau sub 
supravegherea unui adult. Toate autocolantele noastre sunt foarte durabile, dar nu sunt 
permanente. Autocolantelor pot fi îndepărtate prin dezlipire și pot fi înghițite de copii. Fiți 
vigilenți și verificați regulat starea autocolantului pentru a evita asemenea situații. 

Autocolantele noastre sunt destinate copiilor cu vârste peste 3 ani.

Produs în Republica Cehă 
© Brdy Ventures s.r.o. Toate drepturile rezervate.

Suntem convinși că autocolantele noastre vă vor aduce bucurii. 
Dacă aveți comentarii, nu ezitați să ne contactați..

Vă mulțumim 
pentru comandă! #mamaetichete



Etichete adezive pentru haine
Informații importante

Aplicația autocolantelor este foarte simplă (fără cusături, fier de călcat sau 
lipici).

Dacă sunt aplicate corect, rezistă foarte bine și timp îndelungat, dar nu 
sunt permanente, ele servind la etichetarea temporară a hainelor.

Etichetele pentru îmbrăcăminte se lipesc doar pe etichetele din nailon (sau 
din alte materiale) ale hainelor. Nu se lipesc direct pe material.

Recomandăm spălarea hainelor cu etichete autoadezive la maximum 
40 de grade, cu stoarcere la 800 de rotații.

Scoateți rufele ude din mașina de spălat imediat după terminarea 
programului. Dacă le lăsați ude peste noapte, etichetele se pot dezlipi sau 
deteriora.

Folosirea balsamului, a produselor de scos pete sau a dezinfectantelor 
în mașina de spălat scurtează durata de viață a etichetelor.

Instrucțiuni pentru aplicarea etichetelor adezive pentru haine

Spălați îmbrăcămintea 
Etichetele autoadezive pentru haine se aplică pe suprafețe curățate 
de impurități și de grăsime.

1

Apăsați ferm 
Dezlipiți autocolantul de pe coală și apăsați-l ferm pe eticheta 
cu instrucțiuni atașată la îmbrăcăminte.

2

Neteziți marginile 
Neteziți marginile și dacă este cazul, nivelați bulele de aer de sub 
autocolant.

3

Lăsați să se usuce 
Lăsați etichetele proaspăt lipite să se usuce pe haine timp de cel puțin 
24 de ore înainte de a spăla îmbrăcămintea la mașină.

4

Atenție 
Nu uitați că etichetele autocolante nu sunt jucării și că trebuie 
aplicate întotdeauna de un adult.

5

Potrivite pentru 
mașina de spălat

Potrivite pentru uscător Rezistente Garanția satisfacției de 100 %


