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Podělte se s námi o Vaši radost z razítka prostřednictvím Facebooku 
nebo Instagramu.

Máte otázku? Napište nám! 

 Vaše razítko na textil 
od Mama Labels je zde...

Obchodní podmínky naleznete na našich stránkách 
www.mamalabels.cz

UPOZORNĚNÍ: Důležitá informace týkající se použití u dětí.

Mějte vždy na paměti, že razítko není hračka a mělo by být aplikováno dospělým, případně 
s dohledem dospělé osoby. Všechny naše produkty jsou vysoce trvanlivé, nicméně nejsou 
permanentní. 

Naše razítko na textil je určeno pro děti starší 3 let.

Vyrobeno v České republice.
© Brdy Ventures s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Věříme, že se Vám bude naše razítko líbit. Pokud budete mít jakékoli 
připomínky, neváhejte se na nás obrátit.

Děkujeme za Vaši 
objednávku!



Razítko na textil
Důležité informace

Razítko obsahuje rychleschnoucí inkoust, a proto je potřeba jej každé 
3 měsíce doplňovat.

Stačí jen dvě kapky do každé dírky, tedy celkem 6 kapek. Aby vám razítko 
dlouho vydrželo (s náhradní náplní až 6000 obtisků), doporučujeme 
objednat i náhradní náplň.

Při správné aplikaci drží velmi dobře a dlouho. Vydrží až 20 vyprání při 
40 °C v závislosti na pracích prostředcích, vodě a typu tkaniny.

Otisk razítka není permanentní, slouží pro dočasné označení oděvů.

Při praní oblečení s otiskem razítka se vyvarujte používání aviváže, 
odstraňovače skvrn a dezinfekce do prádla.

Doporučujeme použít na hladké savé materiály, jsou vhodnější než 
např. flís či teplákovina.

Při žehlení se vyvarujte aplikaci páry na místo, kde je umístěn otisk razítka.

Návod na použití razítka na textil

Oblečení vyperte
Razítko na textil aplikujte na oblečení bez nečistot a mastnoty.1

Použijte podložku
Oblečení položte na tvrdou podložku (např. stůl).2

Obtiskněte a držte přitisknuté
Z razítka sejměte černou krytku a razítko obtiskněte na oblečení 
a držte chvilku přitisknuté.
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Nasaďte krytku
Dejte černou krytku zpět na razítko.4

Nechte zaschnout
Před praním nechte oblečení 24 hodin zaschnout.5

Zabraňte vyschnutí
Razítko vždy zavírejte víčkem, skladujte položené na černé krytce 
a zabalené v přiloženém uzavíratelném sáčku. Zabráníte tím jeho 
vyschnutí.
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Vhodné do pračky Vhodné do sušičky Jednoduchá aplikace 100% garance spokojenosti


