Como lavar suas próprias roupas a seco em
casa

Provavelmente tem alguma peça no guarda roupa ou já viu alguma peça de roupa com a
etiqueta que dizia "lavagem a seco".
Estas roupas são feitas de tecidos que não se podem simplesmente colocar na máquina de
lavar roupa com água e detergente.
Pois estes tecidos poderão correr o risco de encolher, desbotar ou perder a forma se forem
lavados em água.
Assim, para evitar danificar as suas peças de roupa favoritas, deverá fazer a limpeza usando
o método de lavagem a seco.
A lavagem a seco remove a sujidade e outras manchas que a roupa possa conter sem usar
água.
Normalmente, as lavanderias oferecem este tipo de serviço, mas se quiser economizar algum
dinheiro também o poderá fazer em casa.
Continue lendo este artigo de um Como.com.br e saiba como lavar suas próprias roupas a
seco em casa.
1
Para lavar uma peça de roupa a seco, em vez de se utilizar água, utiliza-se solventes, que
passam pelos fios do tecido eliminado a sujidade sem serem absorvidos pela roupa.
Os solventes utilizados na lavagem a seco são os alifáticos, que podem ser encontrados em
mercados ou lojas de tinta, como o Varsol.
2
Lavagem a seco de lãs e malhas.
As roupas de lã e malhas podem ser lavadas a seco, mas deve confirmar sempre os
símbolos de lavar a roupa na etiqueta interior (poderá ter a indicação escrita dizendo "lavagem a
seco" ou poderá estar representada por um símbolo de um círculo).

Para lavar este tipo de tecidos poderá utilizar álcool comum e seguir os seguintes passos:
• Coloque numa bacia as roupas que pretende lavar, de seguida coloque álcool até ficarem
cobertas.
• Esfregue suavemente nas partes que tiverem sujas ou com manchas.
• Escorra o álcool, torça a roupa e repita este procedimento acrescentando novamente
álcool.
• Após torcer novamente a roupa, deverá retirar o excesso de álcool com uma toalha.
• Deverá colocar a roupa a secar à sombra e num sítio arejado.

3
Lavagem a seco de ternos e peças de seda pura.
Os ternos e peças de seda podem ser lavados a seco, no entanto lembre-se sempre de
verificar na etiqueta interior.
Para lavar este tipo de tecidos poderá utilizar o solvente Varsol e seguir os seguintes passos:
• Coloque a roupa que pretende lavar numa bacia e despeje Varsol até cobrir a roupa a ser
lavada. Deverá deixar a roupa de molho por aproximadamente uma hora.
• De seguida, torça a roupa e utilize uma toalha para absorver o produto todo.
• Deixe a roupa secar à sombra e num local arejado, para que o cheiro a solvente saia da
roupa, o que pode levar entre 2 a 3 dias.
• Não deverá passar a ferro diretamente sobre o tecido, deverá colocar papel manilha ou
um tecido fino entre o tecido e o ferro e passar sem vapor.
Evite uma exposição prolongada com este solvente e siga as instruções da embalagem do
produto, evitando assim riscos para a saúde.
4
Se deseja ler mais artigo parecidos a Como lavar suas próprias roupas a seco em casa ,
recomendamos que entre na nossa categoria de Limpeza da Casa.

Conselhos
• Mantenha os produtos utilizados, fora do alcance das crianças.
• Se a peça de roupa estiver bastante suja ou for extremamente delicada, o melhor é levá-la
a uma lavandaria, para obter melhores resultados.
• Antes de utilizar estes produtos químicos, leia atentamente todas as instruções da
embalagem, para uma utilização correta.

Como lavar roupa de cetim

Roupas de cetim conferem ao look elegância além de ser um tecido muito bonito e com
uma textura suave.
Mas na hora de lavar, este tecido exige cuidados especiais em relação a outros tecidos, dada
a sua delicadeza.
E como queremos aumentar a durabilidade e manter a aparência destas peças, é normal
levarmos a roupa de cetim a uma lavandaria profissional.

Mas, saiba que seguindo alguns passos também é possível lavar as suas roupas de cetim em
casa.
Continue lendo este artigo de umComo e aprenda como lavar roupa de cetim.

1
Nunca lave a sua roupa de cetim na máquina de lavar, a força que o processo de
centrifugação exerce na roupa pode danificar o tecido e inclusive rasgar as costuras. Esta regra
aplica-se a qualquer tipo de tecido delicado, como a seda ou a renda.
2
O cetim não é um tecido que solte tinta, por isso você pode juntar peças de várias cores que
não vai manchar.
Comece por encher a pia ou um recipiente com água fria e coloque uma tampa de sabão
líquido específico para tecidos delicados.
Evite usar sabão em pó e prefira as versões líquidas.
3
Agora vire a peça de cetim do avesso e coloque-a na bacia.
Você deve deixar o cetim absorver o sabão e a água por cerca de 3-5 minutos.
Após esse tempo, comece massageando o tecido com delicadeza para criar espuma e lavar.
Enxágue com água fria e, se considerar necessário repita o processo. Cuidado para não
torcer demasiado o tecido.

4
Depois de lavada e enxaguada, é hora do amaciante.
O amaciante é essencial na roupa de cetim, pois vai ajudar a amaciar as fibras e a tornar
consequentemente a tarefa de passar a roupa mais fácil.
Volte a encher a bacia novamente com água fria e adicione o amaciante, os azuis e rosas são
os mais recomendados para este tipo de tecido.
Deixe suas roupas de molho por cerca de 15 minutos e volte a enxaguar.
5
Lembre-se que não deve torcer a roupa de cetim. Por isso, para ajudar no processo de
secagem pode colocar a peça em cima de uma toalha grossa e enrolá-la para que o excesso de água
seja absorvido pela toalha.
6
De seguida, pendure a peça de cetim em um cabide e coloque para secar num lugar à
sombra e ainda do avesso.
Como este tecido não pode ser torcido, é normal que demore mais para secar.
7
Depois de seca, já pode passar a sua roupa de cetim seguindo as recomendações da etiqueta.
E se tem uns sapatos de cetim e pretende lavá-los, não hesite em entrar no nosso artigo e
descobrir como limpar sapatos de cetim.

8
Se deseja ler mais artigo parecidos a Como lavar roupa de cetim, recomendamos que entre na
nossa categoria de Limpeza da Casa.

Como lavar roupa de lã

Muitas vezes, não nos atrevemos a lavar em casa alguma peça de roupa delicada com medo
de estragá-la; no entanto, se considerar alguns conselhos poderá conseguir isso com sucesso.
Neste artigo de umComo mostramos a você como lavar roupa de lã para que não tenha que
se preocupar mais com este problema.
1
Algumas vezes, pensamos que nossa roupa é de lã, quando na realidade se trata de algum
outro tecido sintético.
Para ter certeza, leia as indicações da etiqueta antes de mais nada.
Fonte: limpieza.pasoxpaso.net
2
Tire broches, cintos ou qualquer outro complemento da sua roupa de lã.
Esvazie os bolsos e feche todos os zípers antes de lavar para evitar que a peça se deforme.
3
Se sua máquina de lavar tiver um programa para lã ou roupa delicada, use-o
acrescentando um detergente especial para este tipo de tecidos.
É importante que não use amaciante ao lavar roupa de lã.
4
Se preferir lavar sua roupa de lã à mão, mergulhe-a em uma bacia de água fria antes para
que seja mais fácil eliminar as manchas e evitar que encolha.
Em um tanque de água morna dilua um pouco de sabão especial para roupas delicadas e use
uma escova de dentes para tirar as manchas de uma forma muito delicada, lembrando de não
esfregar excessivamente para não estragar a roupa.
5
Não estenda a roupa de lã em cabides ou com prendedores, já que poderia deformar a
roupa.
O melhor é colocá-la sobre uma toalha estendida em uma cama ou mesa e deixar secar
assim.

Na hora de passar, siga as indicações marcadas na etiqueta.
Muitas peças de lã não podem ser passadas, mas outras sim.
Se este for o caso da sua roupa, é aconselhável que a passe quando ainda esteja úmida.
6
Se deseja ler mais artigo parecidos a Como lavar roupa de lã, recomendamos que entre na
nossa categoria de Limpeza da Casa.

Como lavar roupas 100% poliéster

Camisas, calças, uniformes de trabalho... são muitas as peças de roupa que podemos
encontrar em nossos armários com uma composição 100% poliéster.
Este material oferece resistência ao tecido, bem como pode ser combinado com outros
tecidos como o algodão.
Ainda que todas as peças de roupa venham com uma etiqueta com os símbolos de lavagem
apropriados, em algumas ocasiões, por tê-las perdido ou jogado fora, não sabemos de que forma
devemos lavar a roupa.

É por isto que em um Como lhe explicamos passo a passo como lavar as peças 100%
poliéster.
Necessitará:
• Roupa 100% poliéster
• Detergente sem água sanitária
• Água
• Máquina de lavar roupa
Instruções:
1
O primeiro a fazer será separar as peças 100% poliéster das que estão misturadas com
outros materiais, como o algodão.
2
Da mesma forma, na hora de lavar estas peças você deverá organizá-las por cores,
basicamente separando a roupa branca da escura.
3
Caso suas roupas tenham manchas, recomendamos que você use nelas inicialmente um
removedor de manchas ou mesmo um detergente para lavar louças à mão.
4
Você deverá lavar as roupas de poliéster em água morna ou inclusive fria; você pode
verificar os símbolos das etiquetas da roupa para ter certeza de qual a temperatura para lavá-las.
5
Quanto ao detergente necessário para lavar peças compostas apenas de poliéster, você
precisará de um que não contenha água sanitária.
6
O poliéster é um material de secagem rápida, por isso recomendamos que você deixe que
as roupas se sequem em um varal ao ar livre em vez de usar a secadora.
7
Na hora de passar ferro em sua roupNecessitará:a de poliéster, será melhor você usar
temperatura média, mas recomendamos também conferir a etiqueta para confirmar como ela deve
ser passada.
8
Se deseja ler mais artigo parecidos a Como lavar roupas 100% poliéster, recomendamos
que entre na nossa categoria de Limpeza da Casa.

http://casa.umcomo.com.br/limpeza-da-casa/

Limpeza da casa, poderá encontrar informação prática elaborada por especialistas sobre
limpeza da casa em formato de texto, vídeo e imagens.
Além disso, em cada artigo, poderá deixar o seu comentário para que a nossa comunidade de
especialistas o possa ajudar.
http://casa.umcomo.com.br/articulo/como-lavar-suas-proprias-roupas-a-seco-em-casa3407.html
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