PORQUÊ?
90% das nossas roupas são deitadas fora muito antes do fim do seu
ciclo de vida. Continuamos a cuidar da nossa roupa como nos anos 50.
É preciso mudar.
O Care Label Project é a nossa forma, enquanto fabricantes de
eletrodomésticos - juntamente com parceiros da indústria da moda,
como fabricantes de roupa e designers - de inspirar, educar e atualizar
a maneira como todos cuidamos da nossa roupa. É preciso parar de
colocar etiquetas nos nossos tecidos delicados que indiquem “Limpeza
a Seco”, parar de lavar a altas temperaturas e perder o medo de colocar
as lãs nas nossas máquinas.
Com o Care Label Project estamos a mudar isso. Junte-se a nós para
mudar o mundo, uma etiqueta de cada vez.

QUINTA DA FONTE
EDIFÍCIO GONÇALVES ZARCO Q35
2774-518 PAÇO DE ARCOS
WWW.AEG.COM.PT

GUIA MODERNO
DA ETIQUETA
DE LAVAGEM

LIMPEZA
A SECO
A limpeza a seco é um processo
químico que tem impacto tanto nas
suas roupas como no meio ambiente.
Graças às mais recentes tecnologias,
é agora possível utilizar programas
de lavagem mais suaves, lavar a
temperaturas inferiores e selecionar
opções de secagem que lhe
permitem cuidar de peças com
etiqueta "limpeza a seco" em casa.
As tecnologias ÖKOMix e SoftWater
da AEG garantem um cuidado
superior da sua roupa a apenas 30ºC.

NÃO LAVAR EM EXCESSO
30 GRAUS
Lavar a temperaturas elevadas significava
uma lavagem superior. Hoje em dia já não é
necessariamente assim. O que muitas pessoas
não sabem é que que a temperatura indicada nas
etiquetas representa a temperatura máxima para
lavagem e não a temperatura recomendada.
Lavar a temperaturas inferiores prolonga a vida útil
das suas peças de roupa e poupa energia. O
programa ÖKOPower e a tecnologia SoftWater da
AEG permitem uma limpeza profunda a baixas
temperaturas, mantendo a cor, forma
e toque das suas roupas. Lavagem após lavagem.

LAVAR À MÃO
Lavar à mão consome tempo e água, para além
de poder danificar as fibras. Hoje em dia pode
escolher programas suaves e temperaturas
inferiores na sua máquina de lavar, mesmo
para lavar roupa delicada.
Os modelos com o certificado oficial da
Woolmark estão equipados com a tecnologia
DualSense™ da AEG, que permite secar lãs e
lavar peças com indicação de “Limpeza a seco”
com segurança. A temperatura e movimentos
do tambor são adaptados aos tecidos,
garantindo que não perdem a forma e
reduzindo a formação de vincos.

Para reforçar a importância de pensar duas vezes antes de colocar
as suas roupas na máquina de lavar roupa, lançamos uma etiqueta
de cuidado totalmente nova – “Não lavar em excesso”.

NÃO SECAR
NA MÁQUINA
Roupas delicadas com indicação
“Lavar à mão” ou “Limpeza a seco”
podem durar muito quando secas no
programa certo no secador. Graças ao
sistema AbsoluteCare® da AEG tem
a garantia que as suas roupas não irão
encolher ou ficar danificadas, mesmo
as mais delicadas, tais como lãs
e sedas. A tecnologia SensiDry® seca
os tecidos a metade da temperatura
comparativamente a um secador
tradicional – reduzindo o desgaste
e ajudando a certificar-se que
as roupas permanecem como novas.

NÃO LAVAR
EM EXCESSO

Paralelamente, a AEG desenvolveu soluções que permitem lavar
com menos frequência. A tecnologia ProSteam® da AEG utiliza
vapor para refrescar a roupa e reduzir a formação de vincos.
Por seu lado, o programa ÖKOPower e a tecnologia SoftWater
da AEG permitem uma limpeza profunda a temperaturas
significativamente mais baixas. A tecnologia ProSense® mede
automaticamente cada carga e oferece um ciclo à medida,
para que a sua roupa seja lavada apenas o necessário.
carelabelproject.com

