
KONSERWACJA UBRAŃ SPECJALNYCH BALLYCLARE 

Cieszymy się, że wybrałeś ubranie specjalne wysokiej jakości wyprodukowane przez firmę 

Ballyclare. 

Ubranie zapewnia maksymalną ochronę przed promieniowaniem cieplnym oraz działaniem wilgoci, 

co w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami w zakresie ergonomii, pozwoliło stworzyć nam 

ekstremalnie komfortowy produkt w użytkowaniu. 

Aby spełnić oczekiwania użytkownika, do produkcji tego ubrania specjalnego użyliśmy tylko i 

wyłącznie nowoczesnych materiałów wiodących producentów, jednakże do prawidłowego spełniania 

jego funkcji (tak długo, jak tylko jest to możliwe) niezbędna jest odpowiednia konserwacja. 

Odpowiednia konserwacja i dbanie o ubranie specjalne są niezbędne do wydłużenia czasu jego 

użytkowania, dlatego zachęcamy do stosowania się do przedstawionych w tym materiale zaleceń 

oraz przekazanie ich personelowi obsługi pralni, jeśli z takowej korzystacie. 

Ubranie specjalne Ballyclare wykonane zostało z materiałów trudnopalnych, takich jak m. in. 

NOMEX®, PBI® i GORE-TEX®. Trudnopalność jest naturalną cechą użytych włókien i materiałów, co 

powoduje, że nie tracą przypisanej im odporności ogniowej. Stosowanie nieprawidłowych metod 

czyszczenia może mieć negatywny wpływ na opisane powyżej właściwości, powodując ich osłabienie 

lub zniszczenie materiału. Zanim rozpocznie się pierwsze czyszczenie ubrania specjalnego Ballyclare, 

rekomendujemy przeprowadzić serię prób lub zlecić to zadanie firmie wykonującej usługi pralnicze. 

Ubranie specjalne musi być poddawane praniu tylko z innymi ubraniami specjalnymi (bez innych 

produktów tekstylnych jak np. t-shirty, koszulki, polo, bluzy itd.), aby zapobiec przyczepianiu się m.in. 

drobnych elementów innych ubrań. Aby nie dopuścić do wtórnego zanieczyszczenia innych ubrań 

(np. odzieży sportowej lub koszarowej), ubrania specjalne powinny być poddawane praniu w 

pralkach przeznaczonych wyłącznie do tego celu. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą instrukcją dotyczącą konserwacji ubrania specjalnego 

Ballyclare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTRZYMUJ UBRANIE SPECJALNE W CZYSTOŚCI 

Olej, smar oraz osiadający kurz i pyły mogą zapalić się na ubraniu niezależnie od trudnopalnych 

właściwości wykorzystanych do jego produkcji materiałów. 

 

UWAGA: PŁYNY USTROJOWE/ORGANICZNE 

Ubranie specjalne skażone materiałem biologicznym (krew oraz inne płyny ustrojowe) nie może być 

poddawane standardowej procedurze czyszczenia i prania. Zabrudzone w ten sposób ubranie 

powinno być przechowywane oddzielnie (w szczelnie zamkniętej foliowej torbie), a następnie 

czyszczone w odpowiednim programie prania.  

 

WARTOŚĆ pH ROZTWORÓW ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 

Stężone kwasy (np. kwas octowy), związki alkaliczne oraz silne utleniacze (np. podchloryny oraz 

wybielacze na bazie chloru) osłabiają właściwości ochronne zastosowanych w ubraniu specjalnym 

materiałów. Należy unikać narażania ubrania na działanie związków o wartości pH bardzo niskiej (<2) 

oraz bardzo wysokiej (>10) w trakcie prania. Wartość pH stosowanych środków czyszczących 

powinna mieścić się w zakresie od 8 do 9. 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (dla każdego cyklu prania lub czyszczenia) 

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub prania, wszelkie dodatkowe (nieprzymocowane na stałe 

elementy ubrania np. rzepy identyfikujące formację, imienniki, stopnie służbowe lub funkcyjne, 

identyfikatory miejscowości, dodatkowe paski i karabinki) powinny zostać zdjęte. 

Wszystkie zaczepy na rzepy powinny znajdować się w pozycji zamkniętej, aby zapobiec ścieraniu i 

mechaceniu pobliskich elementów ubrania. Zintegrowane metalowe zaczepy również powinny 

pozostać w pozycji zamkniętej lub być odpowiednio zabezpieczone przed umieszczeniem ubrania w 

pralce. 

URZĄDZENIE PIORĄCE 

Ubranie specjalne może być poddawane praniu tylko i wyłączone w dedykowanych do tego pralkach, 

w celu uniknięcia wtórnego zanieczyszczenia innych ubrań – nie powinno się stosować domowych 

pralek. 

Zaleca się stosowanie pralek o pojemności roboczej większej ≥ 15 kg. 

Nie należy nadmiernie wypełniać bębna pralki, ponieważ skutkuje to występowaniem silnego tarcia 

podczas procesu prania, co może powodować gniecenie się materiału, zwiększenie jego szorstkości 

(zmechacenia) oraz inne niepożądane skutki. Podczas ładowania pralki nie powinno się przekraczać 

połowy jej pojemności znamionowej. Rekomendujemy program prania, który zapewnia wysoki 

poziom wody w bębnie pralki. 



TEMPERATURA PROGRAMÓW PRANIA 

Dla standardowego czyszczenia zalecamy pranie w temperaturze 40oC oraz stosowanie się do 

wszelkich informacji zawartych na metkach – wpływa to na wydłużenie żywotności ubrania. 

W przypadku ciężkich zabrudzeń, zalecamy stosowanie się do poniższej procedury: 

- Wybrać program z praniem wstępnym, który przeznaczony jest do prania silnie zabrudzonych 

ubrań, 

- Pranie wstępne powinno odbywać się w temperaturze od 50oC do 60oC. Stosunek wody i objętości 

prania powinien znajdować się w zakresie od 1:5 do 1:6, biorąc pod uwagę maksymalne załadowanie 

bębna pralki do 50% jego objętości. 

- Główny cykl prania powinien odbywać się w temperaturze 60oC, zaś stosunek wody do objętości 

prania powinien wynosić 1:4. 

 

WYBIELACZE 

Wybielacze, a szczególnie te bazujące na chlorze, mogą uszkodzić materiały, z których wykonane 

zostało ubranie oraz odblaskowe elementy fluorescencyjne. Odradzamy stosowanie wybielaczy.  

 

WSTĘPNE CZYSZCZENIE 

Ubrania poważnie zabrudzone lub nasiąknięte substancjami palnymi mogą wymagać większej ilości 

zabiegów czyszczących. Należy je opłukać i zastosować odpowiednio dobrane środki powierzchniowo 

czynne  (w zależności od rodzaju zabrudzenia) lub specjalistyczne rozpuszczalniki (np. do usuwania 

smarów). Konieczne może być wielokrotne korzystanie z cykli prania wstępnego. 

 

ŚRODKI PIORĄCE 

Zalecamy używanie łagodnych detergentów bez substancji rozjaśniających, wybielaczy oraz płynów 

zmiękczających.  

Nie używaj skoncentrowanych detergentów. 

Polecamy używanie następujących środków (według uznania): 

- Clax 100S 

- Clax Plus 

- Ecolab Turbo Usona 

- Seitz Viva Sensitive 

- Triplex Energy Plus 

- Kreussler Derval Rent (środek piorący) and Derval Protect (impregnat). 



Powyższa lista jest przykładowa – sugerujemy wykonywanie próbnych prań. 

PŁUKANIE, WIROWANIE I SUSZENIE 

Dokładnie wypłukać wszystkie elementy ubrania specjalnego, aby usunąć pozostałości środków 

piorących. 

Ubranie z membraną nie powinno być poddawane wirowaniu. Jeśli jednak wirowanie jest niezbędne, 

powinno odbywać się w delikatny sposób. Następnie ubranie należy umieścić w suszarce bębnowej 

(program dla ubrań delikatnych) lub suszarce nawiewnej (np. szafa do suszenia ubrań). Temperatura 

suszenia nie powinna przekraczać 60oC. Wilgotność ubrania po zakończeniu procesu suszenia 

powinna mieścić się w zakresie od 15% do 20%. 

Ubranie nie powinno być suszone w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, 

ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia jego materiału. 

Każde ubranie specjalne Ballyclare posiada etykietkę z informacjami dotyczącymi zalecanych 

sposobów prania i czyszczenia. 

 

PIKTOGRAMY 

Powyżej przedstawiono przykładowe piktogramy dotyczące metod suszenia. Ubranie specjalne 

Ballyclare może być suszone w suszarce bębnowej, ustawionej na średni program (oznaczono jako 

piktogram z dwoma kropkami). 

 

REIMPREGNACJA  

Zewnętrzna warstwa ubrania specjalnego Ballyclare jest zawsze zaimpregnowana (zgodnie z 

wymaganiami normy EN 469). 

Materiały zostały zaprojektowane tak, aby nadal spełniać swoje właściwości po 5 cyklach prania w 

temperaturze 60oC.  Intensywność i częstotliwość użytkowania oraz warunki pogodowe wpływają na 

impregnację zewnętrznego materiału. Z tego powodu kontrola wizualna ubrania powinna być 

wykonywana po każdym cyklu prania. Ubranie specjalne ze standardową impregnacją powinno być 

ponownie zaimpregnowane – jeżeli tego wymaga (test kropli wody).  

W przypadku decyzji o procesie re-impregnacji: 

- dodać środek impregnujący na bazie fluorokarbonu (FC) do końcowego cyklu płukania, 

- wysuszyć ubranie w suszarce bębnowej lub nawiewowej, aby dokonać aktywacji ponownie 

zastosowanego impregnatu, 

- przez ostatnie 4-5 minut cyklu suszenia zwiększ temperaturę do 80oC. Wilgotność ubrania po 

zakończeniu procesu suszenia powinna mieścić się w zakresie od 15% do 20%, 

Zalecamy następujące preparaty reimpregnujące (przykłady): 



- Clax Proof Integral 

- Ecolab Saprit Protect Plus 

- Kreussler Hydrob Easydry 

- Christeyns Osmafin Aquablock Free oraz Osmafin Aquablock Triple. 

Ubranie powinno być wycofane z użytkowania, jeśli przestanie spełniać minimalne wymagania 

zawarte w normie EN 469:2005/A1:2006 - “Chemical repellency rate and penetration – EN ISO 6530” 

oraz “Spray test – EN 24920”. 

 

PRANIE RĘCZNE 

Pranie ręczne jest zabronione. 

 

CZYSZCZENIE NA SUCHO 

Ubrania specjalne Ballyclare zazwyczaj mogą być czyszczone na sucho przy użyciu standardowych 

preparatów chemicznych do czyszczenia na sucho. 

Niemniej jednak konwencjonalne pranie, które opisano we wcześniejszej części tego dokumentu, 

powinno mieć pierwszeństwo przed czyszczeniem na sucho. Jeśli jednak nie jest możliwe, dopuszcza 

się czyszczenie na sucho za pomocą spełniających standardy przemysłowe tetra chloroetylenu lub 

węglowodorów. 

Nie należy używać detergentów, dodatków lub czystych rozpuszczalników aby zapobiec gromadzeniu 

się łatwopalnych zabrudzeń na powierzchni ubrania, ponieważ pogarsza to jego ochronne 

właściwości. 

Upewnij się, że wszystkie rozpuszczalniki zostały usunięte z ubrania podczas suszenia, przed jego 

ponownym użyciem. 

Aby zapobiec zmianom w strukturze i właściwościach materiałów, upewnij się, że wszystkie 

wykorzystywane detergenty posiadają odpowiednie pH (informacje przedstawiono wcześniej). 

Ubranie należy poddać suszeniu w suszarce bębnowej lub nawiewowej po każdym cyklu prania. Przez 

ostatnie 4-5 minut cyklu suszenia zwiększ temperaturę do 80oC. Wilgotność ubrania po zakończeniu 

procesu suszenia powinna mieścić się w zakresie od 15% do 20%. 

Poniżej przedstawiono Ogólną Instrukcję dla Użytkownika – prosimy o zastosowanie się do niej: 

 

DBAŁOŚĆ O PRODUKT 

Ubranie w pełni nadaje się do czyszczenia (postępowanie zgodnie z zamieszczonymi powyżej 

instrukcjami). 



W przypadku uszkodzenia ubrania naprawy muszą zostać wykonane przy użyciu materiałów o tych 

samych właściwościach ognioodpornych, które zostały pierwotnie użyte w produkcji. W razie 

jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z dystrybutorem ubrania. 

Nieprawidłowe usuwanie zabrudzeń może w znaczny sposób zmniejszyć właściwości ubrania 

chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniami. 

Konieczna jest regularna kontrola ubrania pod kątem występowania na nim zanieczyszczeń. Ubranie 

powinno zostać zdjęte z ciała użytkownika w razie przypadkowego zabrudzenia ubrania substancjami 

chemicznymi lub łatwopalnymi cieczami. Następnie ubranie powinno być przekazane do czyszczenia 

lub wycofane z użytkowania. 

Ubranie specjalne musi zostać odpowiednio spakowane, poddane kwarantannie i profesjonalnie 

wyczyszczone, jeśli zostanie zabrudzone materiałem biologicznym (w tym m.in. krew i inne płyty 

ustrojowe). 

 

PRZECHOWYWANIE 

- Zawsze przechowuj ubranie w czystych i suchych warunkach. 

- NIE przechowuj ubrania w mokrych i brudnych warunkach. 

- NIE przechowuj ubrania w miejscu, które narażone jest na działanie promieni słonecznych. 

- Żadne z ubrań nie powinno być przechowywane w oryginalnym opakowaniu dłużej niż 3 lata. 

Zalecenia dotyczące przechowywania nowych ubrań specjalnych lub takich, które były 

przechowywane w oryginalnych opakowaniach przez mniej niż 3 lata: 

- Zawieś ubranie (nie w przeźroczystych workach) w dobrze wentylowanym miejscu i nie wystawiaj 

go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 

- Jeśli nie jest możliwe rozwieszenie ubrania, zalecamy jego wyciągnięcie z opakowania, ponowne 

ułożenie i składowanie luźno na półkach, po przykryciu oddychającą tkaniną. Miejsce to powinno być 

odpowiednio wentylowane. 

- Wskazane jest zwiększenie intensywności wentylacji w miejscu składowania ubrań. 

- Jeśli ubrania składowane są w czarnych workach foliowych, zalecamy ich wyciągnięcie, ponowne 

ułożenie i przechowywanie w kartonach z otworami wentylacyjnymi. 

 

INFORMACJE DOT. SZKODLIWOŚCI UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą, materiały użyte do produkcji ubrań specjalnych Ballyclare nie 

zawierają żadnych substancji, wobec których istnieje wiedza o niekorzystnym wpływie na zdrowie i 

higienę użytkownika. 


