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Podziel się z nami swoją radością z używania naszej pieczątki 
za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama.

Masz pytanie? Napisz do nas!

 Twoja pieczątka na ubrania 
Mama Labels znajduje się tutaj...

Warunki handlowe można znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.mamalabels.pl.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące stosowania przez dzieci.

Należy pamiętać, że pieczątka nie jest zabawką i powinna być stosowana przez osobę dorosłą 
lub pod nadzorem osoby dorosłej. Wszystkie nasze produkty są bardzo wytrzymałe, jednak nie 
są trwałe. 

Nasze stemple tekstylne przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Wyprodukowano w Czechach.
© Brdy Ventures s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mamy nadzieję, że nasza pieczątka przypadnie Ci do gustu. 
Jeśli masz jakieś uwagi, zapraszamy do kontaktu z nami.

Dziękujemy 
za zamówienie!



Pieczątka na ubrania
Ważne informacje

Pieczątka zawiera szybkoschnący tusz, dlatego należy go uzupełniać co 
3 miesiące.

Potrzebujesz tylko dwóch kropli do każdego otworu, w sumie 6 kropli. 
Aby zapewnić długą żywotność stempla (do 6 000 odcisków z wkładem 
wymiennym), zalecamy zamówienie również wkładu wymiennego.

Przy prawidłowej aplikacji trzyma się bardzo dobrze i długo. Trwałość 
do 20 prań w temperaturze 40 C w zależności od detergentu, wody 
i rodzaju tkaniny.

Odcisk pieczątki nie jest trwały, służy do tymczasowego znakowania 
odzieży.

Unikaj używania płynu do zmiękczania tkanin, odplamiacza i środka 
do dezynfekcji bielizny podczas prania ubrań z odciskiem stempla.

Zaleca się stosowanie na gładkie materiały chłonne, są one bardziej 
odpowiednie niż np. polar czy tkanina termiczna.

Podczas prasowania należy unikać stosowania pary w miejscu, gdzie 
znajduje się odcisk stempla.

Instrukcja użycia pieczątki na ubrania

Wypierz ubranie
Pieczątkę na ubrania należy stosować na ubraniach wolnych od brudu 
i tłuszczu.
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Użyj podkładki
Umieść ubrania na twardej powierzchni (np. na stole).2

Naciśnij i trzymaj wciśniętą 
Zdejmij czarną pokrywkę i przyciśnij pieczątkę do ubrania, przytrzymaj 
ją przez chwilę.

3

Załóż pokrywkę
Załóż z powrotem czarną nakładkę na pieczątkę. 4

Pozostaw do wyschnięcia
Przed praniem pozostaw ubrania do wyschnięcia na 24 godziny.5

Zapobiegaj wysychaniu
Zawsze zamykaj pieczątkę za pomocą pokrywki, przechowuj 
ją postawioną na czarnej pokrywce i zapakowaną w dołączoną 
zamykaną torebkę. Zapobiegnie to jej wysychaniu.
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Nadają się do pralki Nadają się do suszarki Prosta aplikacja 100% gwarancja satysfakcji


