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LA NETEJA TÈXTIL 
PROFESSIONAL: 
LES TINTORERIES

L’activitat dels tintorers s’ha vist sotmesa a un procés tan ràpid   
que comporta adoptar nous mètodes i oferir nous serveis.
La feina més important del tintorer és sens dubte tractar les peces 
tèxtils quan presenten taques i procurar netejar-les i, també molt 
important, aconsellar els consumidors sobre les precaucions que 
han de prendre a l’hora de comprar un article tèxtil o de pell, com 
l’han de tractar i què han de fer per conservar-lo net i en        
bones condicions d’ús tant de temps com sigui possible.
Cal que nosaltres com a consumidors també facilitem aquesta tasca 
i  conservem les etiquetes de les peces tèxtils, ja que són la guia 
per  rentar-les i  conservar-les.
Els fabricants tenen l’obligació de col·locar etiquetes a totes les 
peces tèxtils.

Què ens diuen les etiquetes 
Les dades que contenen les etiquetes ens informen sobre com hem 
de tractar la peça. 
Cal que les etiquetes indiquin la composició i la conservació. La 
composició indica les fibres que el componen i normalment s’indica 
en tant per cent (%). La conservació serveix per a tractar la peça 
adequadament, aquesta informació normalment s’explica amb 
símbols com els del quadre*.             

EN DIPOSITAR UNA PEÇA a la tintoreria cal que 
tinguem en  compte:
1. Quan necessitem el servei professional d’un tintorer cal que ens 
assegurem que estigui agremiat al Gremi Professional de Tintorers 
i Bugaders. Aquesta distinció ens donarà la garantia que són 
professionals acreditats.
2. Cal també que ens assegurem que l’establiment està adherit a 
la Junta  Arbitral de Consum. Aquesta distinció ens donarà garantia 
que si tenim qualsevol reclamació amb l’establiment, la Junta 
Arbitral resoldrà el litigi de manera ràpida i gratuïta per ambdues 
parts.
3. Cal que identifiquem les taques de la peça quan n’hi hagi i cal 
també explicar-ne la procedència (si són de sang, de bolígraf, 
d’oli, etc.). En deixar la peça, cal que ens assegurem que   
s’indiquen al resguard de dipòsit totes aquestes observacions.



Com interpretar la simbologia de les etiquetes dels teixits

4. En aquest resguard de dipòsit, també hi constarà el preu del 
servei, si està o no pagat, el procediment de neteja que es farà 
servir i la data de lliurament prevista.
5. En retirar la peça de l’establiment comprovarem abans si el 
resultat del servei ha estat satisfactori i exigirem una factura que 
acrediti el pagament amb totes les dades fiscals de l’establiment.
6. Si el resultat no és satisfactori, podrem exigir els Fulls Oficials 
de Reclamació i tramitar la nostra reclamació a la Junta Arbitral 
de Consum.

Es pot rentar amb aigua, a mà o a màquina. La xifra del recipient, en graus 
centígrads, indica la temperatura màxima de l’aigua a què es pot rentar.
La línia que perfila el recipient indica que el centrifugat ha de ser reduït.
Rentatge a mà.

Rentatge a màquina
La xifra del recipient, en graus centígrads, indica la temperatura màxima de 
l’aigua a què es pot rentar.
Rentatge i esbandida suaus i centrifugat curt.
Prohibit de rentar amb aigua.

Lleixiu
Admet l’ús de lleixiu.
No admet l’ús de lleixiu.

Rentatge en sec
Es pot rentar en sec.
Es pot rentar en sec però amb precaucions o restriccions.
La A interior del cercle indica que es poden utilitzar tota classe de dissolvents.
Només es pot poden usar percloroetilè, dissolvents fluorads i essències 
minerals.
Només es poden usar  essències minerals.
No admet el rentatge en sec.

Assecatge
Es pot assecar en assecadora
No es pot assecar en assecadora.
Estendre la peça penjada d’una corda.
Estendre sense escórrer.
Estendre sobre un pla horitzontal.

Planxament
Els punts dibuixats a la planxa, presents a la majoria de planxes actuals, 
indiquen la temperatura màxima de planxament per a cada tipus de teixit.
Temperatura elevada, màxima de 200°C (cotó o lli).
Temperatura mitjana, màxima de 50 °C (llana, mescles, polièster)
Temperatura mínima, màxima de 100°C (seda natural, raió, acetat acrílic)
Prohibida la utilització de la planxa (articles elàstics, faixes, etc.)


