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Tvättsymboler och tvättråd
Vad betyder tvättsymbolerna och tvättråden?

Förklaring av tvättsymboler: så här läser du tvättetiketten

Baljan: Symboler för tvätt

Ej vattentvätt

Handtvätt

Vrid inte

Syntettvätt, fintvätt, skontvätt och centrifugering

Syntettvätt

Fintvätt eller skontvätt

Home Appliances

Tvättetiketter innehåller massor av information. Men när du väl förstått logiken är de enkla att förstå. 
Tvättsymbolerna är indelade i fem grundkategorier: tvättning, torkning, strykning, kemtvätt och 
blekning. Olika variationer av symbolerna ger detaljerade skötselråd för varje fas – läs dem alltid 
innan du sätter på tvättmaskinen.

Baljan är den viktigate tvättsymbolen på etiketten. Den förklarar hur dina kläder ska tvättas, i vilket 
program och i vilken temperatur. Om skonsam tvätt krävs visas det genom ett eller flera streck 
under baljan. I Europa anges korrekt tvättemperatur direkt inuti baljan. I USA anges den 
rekommenderade tvättemperaturen genom prickar inuti baljan. Ju fler prickar, desto högre temperatur.

Var försiktig när du ser denna symbol i dina kläder. Kläder med denna tvättsymbol kan inte 
maskintvättas. Lägg dem inte i maskin – och tvätta heller inte för hand. De måste sannolikt 
kemtvättas (se nedan).

Tvättsymbolen betyder att plagget endast kan handtvättas. Men oroa dig inte, många tvättmaskiner 
har tvättprogram som är precis lika skonsamma som handtvätt.

Om du ser den här symbolen ska du motstå frestelsen att vrida ur överskottsvatten från plagget, 
eftersom det kan skada fibrerna.

Baljan anger allt om tvättning

Triangeln anger allt om blekning

Strykjärnet anger hur du ska stryka plagget

Cirkeln informerar om kemtvätt

Fyrkanten anger allt om torkning

Tvättsymbolen med ett streck under baljan betyder att tvätten kan tvättas i ett kortare program 
(t.ex. syntetprogram) och en kort eller långsammare centrifugering. En balja utan streck betyder 
att dina kläder kan tvättas i maskin. Symbolen finns på stabila tyger som denim. Den korrekta 
tvättemperaturen hittar du inuti symbolen (se nedan).

En tvättsymbol med två streck under baljan betyder att dina kläder behöver ett extra skonsamt 
program. De bör endast tvättas i fin- eller ylleprogram med lämpligt tvättmedel. Undvik att 
centrifugera, om möjligt.

Fintvätt med temperatur
En balja med ett eller flera streck under och temperaturangivelse i baljan betyder att ditt plagg 
bör tvättas skonsamt i angiven temperatur. Undvik att centrifugera, om möjligt.



I USA betyder baljan med en prick inuti att du kan tvätta plagget i högst 30 grader Celsius.

Om du ser ett extra streck under baljan med en prick inuti betyder det att plagget bör tvättas 
i fintvätt.

Tvättsymbolen med två prickar i en balja betyder att plagget kan tvättas i 40 grader Celsius.

Baljan med tre prickar inuti betyder att plagget kan tvättas i upp till 50 grader Celsius.

Tvättsymboler med fyra prickar betyder att plagget kan tvättas i upp till 60 grader Celsius.

Material och plagg som kan tvättas i upp till 70 grader är i USA märkta med en balja med fem 
prickar inuti.

Tvättsymbolen med prickar gäller även för tvätt som kan tvättas i 80 grader (6 prickar) eller 
90 grader (7 prickar).
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Tvättemperaturer

Tvätta i 30 °C

Tvätta i högst 40 °C

Tvätta i högst 50 °C

Tvätta i högst 60 °C

Tvätta i högst 70 °C

Tvätta i högst 80 °C

Tvätta i högst 90 °C

Tvätta i högst 95 °C

Tvättsymboler i USA

Tvätta i högst 30 °C

Fintvätt högst 30 °C

Tvätta i högst 40 °C

Tvätta i högst 50 °C

Tvätta i högst 60 °C

Tvätta i högst 70 °C

Tvättsymbolen betyder att plagget kan maskintvättas, dock i högst 30 grader.

Ditt plagg tål maskintvätt i upp till 40 °C.

Om du ser den här tvättsymbolen kan du tvätta plagget i högst 50 °C.

Med den här tvättsymbolen kan du tvätta plagget i högst 60 °C.

Tvättsymbolen anger att plagget kan tvättas i upp till 70 °C.

Tvättsymbolen innebär att materialet tål maskintvätt i heta temperaturer upp till 80 °C.

Materialet eller plagget klarar att tvättas i extra hög termperatur, upp till 90 °C.

Materialet eller plagget kan tvättas i högsta temperatur: 95 °C


