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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! 

 Ștampila pentru textile comandată 
de dvs. la Mama Etichete a sosit...

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

AVERTISMENT: Informații importante privind utilizarea la copii.

Rețineți că ștampila nu este o jucărie! Aceasta trebuie aplicat de un adult sau sub supravegherea 
unui adult. Toate produsele noastre sunt foarte durabile, dar nu sunt permanente. 

Ștampilele noastre sunt destinate copiilor cu vârste peste 3 ani.

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

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

Vă mulțumim 
pentru comandă! #mamaetichete



Ștampilă pentru textile
Informații importante

Ștampila conține cerneală cu uscare rapidă, motiv pentru care trebuie 
reumplută la fiecare 3 luni.

Ajung două picături în fiecare gaură, deci un total de 6 picături. Pentru 
ca ștampila să reziste mult timp (până la 6 000 de imprimări cu tot cu 
rezerva), vă recomandăm să comandați și o rezervă.

Când este aplicată corect, rezistă foarte bine multă vreme. În funcție de 
detergent, de apă și de tipul de țesătură, poate rezista până la 20 de spălări 
la 40 °C.

Amprenta ștampilei nu este permanentă, aceasta servind la marcarea 
temporară a hainelor.

Spălați hainele ștampilate fără balsam, fără produse anti-pete și fără 
substanțe dezinfectante.

Recomandăm ștampilarea materialelor netede și absorbante, care sunt mai 
potrivite decât îmbrăcămintea din material flaușat sau de tip trening.

Evitați călcarea hainei peste zona ștampilată.

Instrucțiuni de folosire a ștampilei pentru textile

Spălați îmbrăcămintea
Ștampila se aplică pe haine curate, fără impurități sau grăsime.1

Folosiți un suport
Plasați hainele pe o suprafață dură (de ex. o masă).2

Ștampilați și mențineți ștampila apăsată 
Scoateți capacul negru de pe ștampilă, lipiți ștampila pe îmbrăcăminte 
și țineți-o apăsată pentru un timp.
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Puneți capacul la loc
Puneți capacul negru înapoi pe ștampilă.4

Lăsați să se usuce
Lăsați hainele să se usuce 24 de ore înainte de a le spăla.5

Preveniți uscarea ștampilei
Închideți întotdeauna ștampila cu capacul; păstrați-o așezată 
pe capacul negru și învelită în săculețul resigilabil inclus. Astfel 
împiedicați uscarea ștampilei.
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Potrivite pentru 
mașina de spălat

Potrivite pentru uscător Aplicație simplă Garanția satisfacției de 100 %


