
 O uso dos casacos de penas já se tornou comum no Inverno. Se está  ligeiramente suja no uso diário, 

recomenda-se que limpe a superfície com um pano húmido. Para o edredão, basta esfregar suavemente a parte 

suja com água e deixá-la imediatamente secar ao sol. Se é necessária a lavagem, os consumidores devem seguir 

as instruções de lavagem indicadas na etiqueta do casaco ou edredão de penas, bem como devem prestar 

atenção aos seguintes pontos: 

● A lavagem deve ser efectuada a temperatura não superior a 30°C;

● Não utilizem sabão ou detergente em pó/líquido na lavagem. Um sabão ou detergente em pó/líquido mais alcalino 

pode destruir facilmente a camada protectora de gordura das penas e penugem, que se tornarão frágeis e danificadas, 

reduzindo assim o nível de conforto e a capacidade térmica dos produtos com enchimento de penas. Portanto, é 

aconselhável um detergente neutro ou destinado especificamente a produtos com enchimento de penas, evitando a 

utilização de amaciador de roupa;

● Para as manchas no casaco ou edredão, deixem-no primeiro imerso na água morna, adicionem um detergente específico, 

escovem a superfície com uma escova de cerdas macias e enxaguem o mesmo duas ou três vezes até que a água fique 

limpa. Evitem esfregá-lo com grande força;

● Se a etiqueta indica que é permitida a lavagem à máquina, efectuem a lavagem a baixa velocidade não aplicando o 

processo de desidratação. A lavagem a velocidade normal pode fazer com que o enchimento fique com espessuras 

desiguais, enquanto a força gerada pela rotação pode danificar a densidade das fibras na superfície do casaco ou 

edredão, o que fará facilmente as penas e penugem soltarem e afectará a aparência e a capacidade térmica;

● Após a lavagem, deixem-no secar naturalmente em local bem ventilado, evitando a exposição directa à luz solar por 

muito tempo e não o torcendo com grande força, senão é facil fazer as penas grudarem, destrui-las e torná-las em 

pequenos fios de penas, afectando a sua capacidade térmica;

● Se a etiqueta indica que é permitida utilizar a máquina de secar, efectuem a secagem a baixa temperatura e com ar frio;

● Batam de vez em quando ao casaco ou edredão durante a secagem natural, para equalizar a distribuição de penas e 

acelerar o processo de secagem. Também deve bater suavemente ao objecto secado até que todas as penas estejam 

fofas.

Dicas de manutenção para 
casacos e edredões de penas

No Inverno frio, 

muitos consumidores gostam 

de comprar casacos e edredões com 

enchimento de penas e penugem para se 

manterem agasalhados. No entanto, com a 

entrada na Primavera em que por vezes faz frio 

mas a temperatura sobe, são horas de guardar 

estes produtos de frio e a forma correcta de 

limpeza e  conservação pode ajudar a 

manter a sua beleza e durabilidade.
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