
PESU 

• Käytä Joutsen-untuvashampoota tai 
mietoa ja valkaisuaineetonta neste-
mäistä pesuainetta, enintään 1/3 suo-
sitellusta pesuainemäärästä.

• Älä käytä huuhteluainetta.
• Älä lisää tennispalloja tai muuta yli-

määräistä koneeseen.
• Valitse pesuohjelma, jossa on runsas 

huuhtelu sekä tehokas ja pitkä lin-
kous.

• Tarkista pesuohjelman päätyttyä, 
ettei tuotteeseen ole jäänyt pesuaine-
jäämiä. (Pesukoneessa tai tuotteessa 
on vaahtoa/vaaleita raitoja, viimeises-
sä huuhteluvedessä on vaahtoa, tuo-
te haisee voimakkaasti pesuaineelle 
tai tuotteen pinta on liukas.) Suorita 
tarvittaessa ylimääräinen huuhtelu ja 
kunnon linkous.

KUIVAUS

• Untuvatuotteet suositellaan kuivaa-
maan kuivausrummussa matalassa 
lämpötilassa. Jos kuivausrumpua 
ei ole käytössä, tuotteet voi kuivata 
ilmavassa paikassa välillä tuotetta 
käsin pöyhien. 

• Untuvatakki kuivataan rummussa nu-
rinpäin.

• Älä lisää tennispalloja myöskään kui-
vausrumpuun.

• Kuivausrumpua käytettäessä on hyvä 
välillä pysäyttää ohjelma ja ottaa tuo-
te pois rummusta ja pöyhiä sitä käsin. 
Tällöin ylimääräinen kosteus pääsee 
haihtumaan rummusta.

• Rummussa kuivaus kestää muuta-
man tunnin ja huoneenlämmössä pari 
vuorokautta. Kuivumisaika vaihtelee 
suuresti tuotteesta riippuen. Pitkä kui-
vausaika on esimerkiksi kerrosraken-
teisilla Triplus- ja Unessa-tyynyillä.

• Varmista, että tuote on kauttaaltaan 
kuiva. Kangas voi tuntua kuivalta, 
mutta untuva saattaa olla vielä kos-
teaa. 

SÄILYTYS

• Varmista, että tuote on kuiva ennen 
varastointia.

• Säilytä untuvatuote puhtaana huo-
neenlämmössä, kuivassa ja ilmavas-
sa paikassa.

ENNEN PESUA  

• Tarkista pesulämpötila ja noudata 
tuotteen pesuohjetta.

• Varmista, että tuote mahtuu koneen 
rumpuun ongelmitta. 

• Suosittelemme yhden tuotteen pese-
mistä kerrallaan. 

• Tarkista, että tuote on kauttaaltaan 
ehjä. Rikkinäinen tuote on korjattava 
ennen pesua. (Joutsen-tuotteille on 
saatavilla korjauspalvelu.)

• Tyhjennä ja puhdista taskut.
• Sulje takin vetoketjut, nepit ja tarra-

nauhat sekä irrota somisteet ja irro-
tettavissa oleva huppu. 

• Pese untuvatakki nurinpäin käännet-
tynä.

• Tarvittaessa käsittele likaiset kohdat, 
kuten takin kaulus, tahranpoistoai-
neella. Laimenna tahranpoistoainetta 
vedellä ja testaa sitä ensin takin tas-
kupussiin. Käsittele likaiset kohdat 
liuoksella. Anna vaikuttaa 10 minuut-
tia.

• Kastele tuote läpimäräksi. Anna liota 
vadissa kunnolla noin 20 minuuttia 
ennen koneeseen laittamista tai käy-
tä esipesua ennen varsinaista pe-
suohjelmaa.

JOUTSEN-UNTUVATUOTTEIDEN PESUOHJE


