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Инструкции за пране за продуктите на марката Engel Natur: 

За вълна и вълна / коприна препоръчваме изпиране на ръка или евентуално нежно 
специализирано машинно пране. Във всеки случай трябва да използвате перилен 
препарат за вълна, тъй като те не съдържат ензими (протеаза) и са неутрални по 
отношение на рН. Това е от съществено значение, ако все пак решите да използвате  
програмата за вълна на вашата перална машина. При ръчно пране, лек шампоан 
понякога също може да бъде добър заместител. 

Моля, проверете инструкциите на етикета за изпиране на всеки отделен продукт, за 
да видите дали се препоръчва ръчно или машинно пране. 

Пране на ръка: 

За кратко повъртете продукта в малко топла вода, притискайте внимателно и нежно, 
използвайки мек почистващ препарат, специално предназначен за вълна. След това 
изплакнете с вода със същата температура. Моля, не слагайте в сушилната или на 
радиаторите, тъй като това ще направи вълната твърда, спластена и филцова. 
Препоръчваме ви да изстискате продуктите в кърпа след изплакването, като им 
предадете форма докато са мокри и ги сушите в хоризонтално положение. 

Моля, НЕ: търкайте, изстисквайте или въртете интензивно, излагайте на промени в 
температурата (първа топла вода, след това студена, или обратно) 

Машинно пране: 

Моля, изберете програмата Wool Wash / Hand Wash. „Студено“ или макс. 30 ° C в 
машината, което ще запази вашите дрехи меки, еластични и абсорбиращи. Също така 
при машинното изпиране е много важно температурата да е еднаква за пране и 
изплакване, както и да проверите дали ниската скорост на центрофугиране е част от 
програмата или може да бъде настроена ръчно - макс. 400-500 rpm.  

Също така трябва да използвате перилен препарат за пране на вълна, тъй като 
коприната и вълната са протеинови влакна, за които трябва да се грижат основно  
перилни продукти с леко кисела pH стойност (под 7 стойности на рН). Тези продукти 
не отстраняват полезните естествени масла във влакната и ги предпазват от 
механични повреди. 

 

Производителите, Engel Natur, коментират във връзка с нежната органична 
мерино вълна, която използват за производството на продуктите си: 

Няколко думи за първоначалното отделяне на мъх от влакната на преждата и 
образуването на топченца, възелчета от същите тези влакна. Отделянето на 
остатъчен повърхностен мъх от влакната на новите вълнени продукти е в 
следствие на естественото механично разхлабване на тъканите в преждата, а 
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топченцата се образуват от триенето на мъха в тъканите.  Затова се препоръчва и 
по-нежното ръчно пране. След няколкоседмично използване, отделянето на 
вълнен мъх и образуването на топченца при високкачествените вълни намалява и 
постепенно изчезва. 

За съжаление, не можем напълно да избегнем образуването на мъх или възелчета 
върху естествените изделия от истинската вълна. Нашите продукти са 
произведени от органична вълна от сертифицирани органично отглеждани 
Мерино овце и нямат химическо покритие. При конвенционалните продукти, 
краищата на влакната могат да бъдат наситени, например със специални 
филмообразуващи вещества като акрилни или винилови полимери, за да се намали 
образуването на мъх и малки възли (анти-пилинг). Ние не използваме тези 
покрития по екологични причини и защото считаме, че те са в противоречие с 
основната ни идея – само естествени продукти да се допират до кожата на бебето и 
детето. 

Причината за образуване на мъх е плъзгащата способност на влакната, характерна 
за всички естествени вълни. Влакната се повреждат, например чрез триене, 
излизат от първоначално подредените трикотажни тъкани и след това се залепват 
на повърхността. Свободните влакна след това образуват малки възли, т.е. те се 
създават чрез триене или промиване или чрез измиване и сушене, често в контакт 
с тъкани, направени от смесени влакна, съдържащи синтетика. Малките влакнести 
възли се получават по-лесно в ронлива плетка, отколкото в твърдо свързана 
плетка. Влошените влакна се настаняват по-лесно върху повърхността на 
вълнените тъкани, тъй като вълнените тъкани нямат такива гладки повърхности 
като например памука. Не забравяйте, че възелчетата стават изключително лесно 
и на много висококачествена вълна, като руно, кашмир или мохер. Нашата вълна 
от руно е толкова лека, уютна и пухкава, което отчасти се дължи на качеството на 
влакната - чиста, много фина девствена вълна от мериносово руно - и отчасти 
поради процеса на дишане, тъй като нишките на викококачествените естествени 
вълни са сварзани в леко разхлабена плетка. Пухкавите мериносови изделия 
съдържат много малки въздушни джобове с топъл въздух, поради които бебетата 
и децата се чувстват толкова чудесно затоплени. Едновременно с това, тези 
джобове помагат и за температурната регулация, важна за да се избегне 
прегряване на нежното бебешко телце.  

Образуването на мъх намалява с естественото износване на качествените вълнени 
продукти, след като разхлабените влакна се отлепят. За съжаление, неизбежно е 
грижата за вълнените тъкани да включва и отстраняване на мъх и възелчета - в 
идеалния случай с валяк с власинки или самобръсначка. Никога не трябва да 
използвате омекотител за тъкани, тъй като това увеличава образуването на 
топченца. 

След известно време образуването на мъх и възелчета така или иначе ще 
намалее, дори спре и няма място за сериозни притеснения, свързани с 
естественото поведение на продуктите от висококачествената вълна. 
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