RÕIVASTE JA TEKSTIILTOODETE HOOLDUSTÄHISTUS
Hooldustähistuse asjakohased tingmärgid ja märgistamise üldnõuded on samuti esitatud
märgistusnõuete määruses viidatud standardis (EVS-EN 23758. Care labelling code using symbols).
Kahjuks on standardite ISO 3758:1991 ja EN 23758:1993 alusel üle võetud Eesti standard avaldatud
ingliskeelsena.
Praeguseks on Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon (ISO) tekstiili hooldustähistuse standardi
ISO 3758 ümber vaadanud. Uue standardi hetkel veel kinnitamisel oleva lõppversiooni järgi viiakse
hooldustähistusse sisse mitmed muudatused. Nimelt täpsustatakse pesemis-, pleegitus-, kemopuhastusja kuivatustoimingute määratlusi ning süsteemi ning esitatakse mitmed teatmelisad.
Pesemise tingmärke on ühtekokku 15 ja need on jäänud põhimõtteliselt samaks. Muutumas on
pleegitustingmärgid ja nende kasutamise põhimõte. Seni kasutatakse kahte tingmärki:
kloorpleegitamine lubatud ja kloorpleegitamine keelatud. Standardi projektis nähakse ette kolme
tingmärgi kasutamist: pleegitamine lubatud mistahes pleegitiga; pleegitamine lubatud üksnes kloori
mittesisaldava pleegitiga; pleegitamine keelatud.
Triikimise tingmärgid kavandatakse jäävat samaks. Kemopuhastuse toimingut käsitletakse standardi
projektis teisiti. Nüüd eristatakse märgpuhastust ja kuivpuhastust, mistõttu muutuvad ka tingmärgid.
Trummelkuivatuse tingmärke ei ole kavas muuta. Küll on aga standardi veel kinnitamisel olevat
lõppversiooni täiendatud teatmelisaga, kus esitatakse nn naturaalse kuivatamise tingmärgid, mis
tuleks nende kasutamisel paigutada kohustuslikest tingmärkidest eraldi. Kuivatamise tingmärke on
neli: rippkuivatus, rippkuivatus ilma eelneva väänamiseta, tasapindkuivatus ja kuivatada varjus.
Veel on standardi projektis esitatud järgmised teatmelisad:
- karakteristikud ja katsemeetodid - selles lisas nimetatakse tekstiiltoodete hoolduse toimele
katsetamist vajavad karakteristikud (nt värvipüsivus, mõõtmete muutumine, pilling jms), nende
katsetamise viis (laboratoorselt, sensoorselt) ja katsemeetod;
- täppide kasutamine pesutemperatuuri määramiseks pesemistingmärkides - kirjeldab
pesemistingmärkide täiendamist täppidega neis riikides, kus temperatuuri ei esitata Celsiuse kraadides;
- hooldusterminid – esitatakse lisaks hooldustähistusele täiendavalt kasutatavad sõnalised juhised.
Rõhutame veelkord, et hooldustähistuse kõnealused muudatused Eestis veel ei kehti. Küll tuleb aga
eelseisvateks muudatusteks valmis olla. Pange tähele, et Soomes võeti eelmise aasta detsembris vastu
standard tekstiili hooldustähistuse sõnaliste juhiste kohta (SFS 5236), mis esitab hooldusterminid ja tingmärgid juba ISO standardi uustöötluse alusel. Seda tuleks rõivaid ja tekstiiltooteid Soome
eksportivatel ettevõtjatel silmas pidada. Hooldustingmärkide osas olid muudatused järgmised.
Lisandus üks uus pesemise tingmärk (eriti mõõdukas toiming temperatuuril 30°C):

Kahe seni kasutusel olnud kloorpleegitamise tingmärgi asemel on neid nüüd kolm:

Pleegitamine keelatud

Üksnes hapnikpleegitamine lubatud

Pleegitamine lubatud
Keemilise puhastuse tingmärkides eristataks kuivpuhastust ja märgpuhastust:

Märgpuhastamine

Kuivpuhastamine keelatud

Märgpuhastamine keelatud
Lisandusid ka erisuguste kuivatustoimingute tingmärgid:

Rippkuivatus

Rippkuivatus märjalt

Tasapindkuivatus

Kuivatada varjus
Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidul on sel aastal kavas koostada ja kirjastada käsiraamat rõivaste ja
tekstiiltoodete märgistamise kohta. Eesmärgiks on koondada ühte väljaandesse rõivaste ja
tekstiiltoodete märgistamise nõuded Eestis ja mujal Euroopa Liidus, aga samuti kõikvõimalikud
märgistamisega seotud abimaterjalid. Tänuväärselt on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
otsustanud käsiraamatu koostamist ja kirjastamist toetada.

