
במדינה
צרכנזת

י אל ל כ ת ס  בבגד, ת
בסמל אלא

 המיבחר הביא המודרנית, הבית לעקרת
 חדישים, מלאכותיים אריגים של העצום

 :רציני ראש כאב גם והיופי, הנוחות לצד
 עקרת־ אחרים, וכביסה ניקוי דורש בגד כל

 קונה היא כאשר תולשת, המסורה הבית
שו שעליו, ההוראות פתק את חרש, בגד

 כאשר אולם הכביסה. עת עד אותו מרת
 שהפתק מגלה היא הכביסה, עת מגיעה
שכ שהיא — יותר שגרוע מה או, נעלם,

 אז פתק. איזה משתייך בגד לאיזה חה
מנו לעקרת־בית המסורה עקרת־הבית הופכת

צורה. באותה הבגדים בכל מטפלת סה:
ש מובן בגד. לכד סמלים ארבעה

 חיי את הטוב, במקדה מקצרת, זו שיטה
 קיצוני. במקרה לגמרי אותו מחסלת הבגד,

הו זו, כרונית תקלה על להתגבר על־מנת
 חדש, תקן הישראלי התקנים מכון עתה ציא

 לטיפול הוראות סימני הכולל ,572 מספר
טקסטיל. במוצרי

 סמלים שורת על מבוסם החדש התקן
ה כשהחידוש שונים, וצורות צבעים בעלי
הם־ לבגד. מוצמדים שהם בכך הוא עיקרי

572 תקן
שוות לא געוואלד, בלי

 הוראות — קבוצות לארבע מחולקים מלים
 ייצרן יבש. וניקוי גיהוץ הלבנה, כביסה,

 שלו למוצר להדביק מעתה יחוייב הבגד
 עקרת־ תוכל וכך קבוצה, מכל אחד סמל

בבגד. לטפל לדעת המכבסה, או הבית,
 הסמלים אדום. ירוק, אסור, מותר,
:פירושם לדוגמה, בתצלום, המופיעים

טמ בעלי במים לכבס מותר ירוק. .1
כלשהי. פרטורה

 בעלי במים לכבס מותר ירוק־תפוז. .2
צל מעלות 60 על עולה שאינה טמפרטורה

זיוס.
ב בלבד, ביד כביסה מותרת תפוז. .3
 30 על עולה שאינה טמפרטורה בעלי מים

מעלות.
 עולה שאינה בטמפרטורה מותר ירוק. .4
גבוהה). (טמפרטורה מעלות 210 על

 בטמפרטורה לגהץ מותר ירוק־תפוז. .5
 (טמפרטורה מעלות 150 על עולה שאינה

בינונית).
ש בטמפרטורה לגהץ מותר תפוז. .6
 (טמפרטורה מעלות 120 על עולה אינה

נמוכה).
לגהץ. אסור אדום. .7
 בבנזין כימי ניקוי מותר ירוק־תפוז. .8

קל). (טיפול אתילן ובפרכלור
בבנזין. ניקוי מותר תפוז. .9

לכבס. אסור אדום. .10
 ניקוי בחומרי הכימי הניקוי ירוק. .11

הגבלה. ללא מותר מקובלים
כלשהו. כימי ניקוי אסור אדום. .12

איני קובע זה,״ עם ״יחד חמס. לזעוק
 ב־ לתקינה המחלקה ראש הדר, אריה ג׳ינר
 לזכור הצרכן ״על הישראלי, התקנים נזכון

מב איננו עדיין חדש תקן פירסום עצם כי
המתאי באיכות באמת יהיה המוצר כי טיח
 הוא — זאת המבטיח העיקרי הדבר מה.

כ זעקה קול להרים מהסס שאינו צרכן
 לא לו, שהובטח שמה מגלה הוא אשר

נתקיים.״
אהובה. גברת כן, אם זעקי

ה ת ס ש 1 ק נ ז ח

 נואילת 83? בשווה סקר כל ■וצא אוטובוס
לאילת יתי1י1ם־א-1א1נווי 143? ובשעה

29ז 750 הזה העולם


