
כביסה ראשונה לחיתולי בד חדשים

 איך להכין כיסים וכיסויים חדשים לשימוש?

כיסויים וכיסים זקוקים לניקוי קל לפני השימוש כמו כל בגד חדש. אין צורך ”להכין” אותם. אפשר לצרף אותם 

לכל תוכנית קצרה בלי מרכך כביסה. במידה ויש לכם שם צבעים כהים שמועדים לפורענות )בעיקר כהים למינהם 

של באמג׳יניוס( - עדיף להוסיף לכביסה הצבעונית של הבית ולא לכבס פעם ראשונה עם רפידות לבנות. בכל 

מקרה עדיף לזרוק בכביסה הראשונה כמה דפים שומרי מעבר צבע )ראו למטה(. לאמיצים: אפשר גם לא לכבס 

בכלל וישר להשתמש. 

 איך להכין רפידות/חיתולי בד חדשים מבדים סינטטיים?

 מיקרופייבר, במבוק*, במבוק פחם*

גם אותם אין צורך באמת ”להכין”. יש להתייחס לבדים סינטטים כמו לכל בגד חדש שדורש ניקוי קל לפני השימוש.

אתם יכולים להסתפק בתוכנית קצרה )20-40 דק׳(, אליה תוסיפו מעט אבקת כביסה, וכמות מרכך מים )קלגון( לפי 

מידת קשיות המים שנמדדה אצלכם. לאמיצים: אפשר גם לא לכבס בכלל וישר להשתמש.

 * * במבוק הוא בד טבעי אך מכיוון שהוא עובר עיבוד רב אין בו שמנים, 

ולכן לצורכי הכנת חיתול במבוק חדש יש להתייחס אליו כמו לבד סינטטי * *

 איך להכין בדים טבעיים חדשים?

 המפ / כותנה

בדים טבעיים אינם סופגים היטב לפני כביסה מכיוון שיש בהם שמנים שדוחים את הנוזלים ומונעים מהם להספג 

 בבד )שמן ומים, אתם יודעים איך זה עובד :((. כל מה שצריך לעשות זה:

כבסו את הבדים הטבעיים בתוכנית כותנה ארוכה, 40 מעלות, עם חצי מהכמות המומלצת של אבקת הכביסה, 

וכמות מרכך מים )קלגון( לפי מידת קשיות המים שנמדדה אצלכם. ומוכן! אפשר למלא את התוף עם כביסה לבנה 

 של הבית. 

מכיוון שמטרת הכביסה הארוכה לבדים הטבעיים היא הסרת השמנים, יש לכבסם בפעם הראשונה בנפרד 

מחיתולי בד מבדים סינטטיים )חדשים או משומשים(.

 דפים ״תופסי צבע״

כשמם כן הם - מוסיפים אותם לכביסה במידה ויש חשש שבד כלשהו ידמם 

צבע, והם סופגים את הצבע לפני שהוא צובע בדים אחרים שנמצאים בתוף.

 טיפ: הכניסו לכביסה ״Color catcher״ בכביסות הכנה. 

כך תמזערו את הסיכוי שחיתולים כהים יורידו צבע על כביסה בהירה.


