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Temat - Charakterystyka szkła i wyrobów szklanych. 

 

Szkło ma bardzo różnorodne zastosowanie i pełni ono bardzo ważną rolę w codziennym życiu 

człowieka. Jest ono nieorganiczną substancją, która w wyniku schłodzenia przechodzi ze stanu 

ciekłego w stan stały bez efektu krystalizacji. Surowcem do produkcji szkła jest naturalny składnik 

szkłotwórczy, czyli piasek kwarcowy(głównie dwutlenek krzemu –SiO2) oraz dodatki takie jak:  

węglan sodu (Na2CO3) –soda (topnik)–obniża temperaturę topnienia krzemionki ima wpływ na 

właściwości szkła; 

węglan potasu (K2CO3) –soda (topnik) –ma takie same działanie jak węglan sodu; 



 

 

węglan wapnia (CaCO3) –wapień (stabilizator) –zapobiega rozpuszczaniu się szkła w wodzie, ma 

wpływ na zwiększenie połysku szkła i jego wytrzymałość oraz odporność na działanie czynników 

atmosferycznych; 

tlenek boru (B2O3) i tlenek ołowiu(II) (PbO)–obniża temperaturę wytopu szkła; 

pigmenty. Surowce są mieszane, topione w temperaturze 1400÷1700°C, a następnie formuje się z 

nich wyroby, które poddawane są termicznej obróbce wykańczającej i zdobieniu. Aby otrzymać szkło 

barwione, do masy szklanej dodaje się odpowiednie tlenki metali: 

związki żelaza i chromu –szkło zielone; 

związki kobaltu i miedzi–szkło niebieskie; 

związki manganu i niklu–szkło fioletowe; 

związki kadmu i siarki –szkło żółte; 

koloidalne cząsteczki złota –szkło czerwone. 

Właściwości szkła : 

 Optyczne takie jak : 

 Przeźroczystość czyli zdolność do przepuszczania światła 

 Piękny połysk 

 Zdolność do załamywania światła i jego rozszczepianie 

 Bezbarwność (lub barwność) 

 Cieplne – szkło ma niską przewodność cieplną, jest mało wytrzymałe na zmiany temperatury 

 Mechaniczne takie jak : 

 Twardość czyli odporność szkła na zarysowania lub zeszlifowanie 

 Kruchość czyli łatwość pękania ( jest to wada szkła) 

 Chemiczne, szkło jest odporne na działanie związków chemicznych, nie jest wrażliwe na wodę 

 Dielektryczne , szkło nie przewodzi prądu elektrycznego 

Wady szkła : 

 Wady masy szklanej, mogą wystąpić pęcherze, ciała obce, barwne smugi 

 Wady w procesie formowania i wykańczania 

 Kształtu , nierównomierna grubość ścianek i dna, skrzywienia, zwichrowania 

 Plamy, naloty, rysy zadrapania 

 Pominięcie szlifów , błędy w nacięciach 

 Ostre krawędzie 

 Wady podczas transportu i przechowywania ( szczerby na krawędziach) 

Ze względu na przepuszczalność światła i barwę szkło dzielimy na : 

 Bezbarwne ( przeźroczyste i półbiałe) 

 Barwne przejrzyste 

 Barwne nieprzejrzyste 

 Mleczne ( przejrzyste i nieprzejrzyste) 

 Matowe nieprzeźroczyste 

Ze względu na technikę wytwarzania wyróżniamy szkło : 



 

 

 Dmuchane 

 Ciągnione 

 Prasowane (wytłaczane ) 

 Walcowane 

Ze względu na przeznaczenie wyróżniamy szkła : 

 Szkło budowlane ( szyby okienne, luksfery, wata szklana, szkło bezpieczne czyli wyroby 

klejone i hartowane odporne na uderzenia) 

 Szkło techniczne i specjalne: 

 Optyczne (okulary, lupy, soczewki), laboratoryjne (menzurki, kolby ), 

elektrotechniczne, sanitarne, oświetleniowe 

 Opakowania szklane ( balony, butelki, słoje, ampułki, fiolki ) 

 Szkło gospodarcze 

Szkło gospodarcze  

Szkło  gospodarcze,  stosowane  najczęściej  w gospodarstwach   domowych, obejmuje bardzo bogaty 

asortyment. Jest ono głównie  szkłem codziennego użytku. Dzielimy je na: 

 szkło  stołowe–szklanki,   spodki,   talerzyki,   dzbanki,   karafki,   kufle   do   piwa, naczynia do 

lodu, kieliszki, tacki, tortownice, świeczniki, popielniczki, wazony; 

 szkło  kryształowe –charakteryzujące  się  dużą  przezroczystością, wysokim współczynnikiem 

załamania światła oraz srebrzystością połysku; 

 lustra–są to wyroby płaskie, bezbarwne, wykonane ze szkła płaskiego lub szkła 

kryształowego. Tylna strona lustra pokryta jest azotanem srebra (AgNO3), farbą miniową 

chroniącą przed zadrapaniem oraz powłoką lakieru; 

 termosy–mogą być stosowane do napojów lub do potraw w zależności od rodzaju termosu. 

Składają się z wkładu szklanego, obudowy i nakrętki w postaci kubka 

Szkło może być opakowane : 

 wyroby jednostkowe np. papierem pergaminowym, folią termokurczliwą, folią bąbelkową 

 opakowania zbiorcze ( tekturowe pudła, kartony ) 

 opakowania transportowe ( skrzynie , kontenery) 

Szkło powinno być przechowywane w pomieszczeniach suchych i przewiewnych ( od wilgoci szkło 

matowieje ) , należy je chronić przed wodą bo w przypadku zamarznięcia może szkło pęknąć. 

Temat - Wyroby ceramiczne 

Ceramika jest słowem pochodzącym z języka greckiego, oznaczającego glinę. Wyrobami  

ceramicznymi określane są wyroby  z  gliny  naturalnej,  poddawane  suszeniu i wypalaniu  w  

wysokiej  temperaturze. Do produkcji wyrobów ceramicznych stosuje się również dodatki w postaci 

kwarców i materiałów topnikowych.  

Podręcznik  Towar jako przedmiot handlu str. 256 Etapy produkcji ceramiki. 

Ceramika  szlachetna to  wyroby  z  porcelany,  porcelitu,  fajansu,  kamionki  oraz wyroby techniczne 

wykonane z tych tworzyw: 



 

 

 porcelana–ma barwę białą z połyskiem, cechuje się dużą twardością. Wytwarzana jest z 

najlepszych  glinek  z  dodatkiem kaolinu -51÷55%. Jest złym przewodnikiem ciepła i 

elektryczności. Stosuje się ją do wyrobu naczyń stołowych i artystycznych; 

 porcelit–otrzymywany jest z gorszych gatunków gliny z  dodatkiem  mniejszej ilości kaolinu. 

Wypalany jest w niższych temperaturach niż porcelana. Ma barwę białą lub jasno kremową, 

jest dość twardy, lecz mniej kruchy niż porcelana; 

 fajans–wytwarzany z gorszych gatunków gliny z niewielkim udziałem kaolinu, z dodatkiem   

kwarcu   i   skalenia   lub  z  dodatkiem  wapnia  bądź kredy. Wyroby z fajansu są dwukrotnie 

wypalane i szkliwione, mają barwię jasnoszarą lub szaro–kremową. Cechują się małą 

wytrzymałością i podatnością na zarysowania. Z fajansu wytwarza się z niego nakrycia 

stołowe, płytki okładzinowe na ściany, umywalki, zlewy, itp. 

 kamionka–wytwarzana jest z glin ogniotrwałych z dodatkiem skalenia i małych ilości kaolinu. 

Ma barwę białą, szarą lub brązową. Cechuje się dużą twardością, lekkością oraz odpornością 

na kwasy. Stosuje się ją do wyrobu przedmiotów użytku domowego.  

Książka str . 258 – tabelka, proszę przeczytać 

Wyroby ceramiczne dzieli się na ceramikę stołową, budowlaną i artystyczną. Ceramika stołowa 

produkowana jest z porcelany twardej, miękkiego porcelitu lub fajansu. Naczynia ceramiczne są 

szkliwione oraz zdobione .Z porcelany wykonuje się najczęściej naczynia, wyroby artystyczne, filtry 

nawilżające, wazony i doniczki. Ceramikę budowlaną stanowią wyroby ceglarskie, czyli cegły, klinkier i 

dachówki, wyroby okładzinowe, wyroby nawierzchniowe i podłogowe. Do produkcji ceramiki 

budowlanej stosuje się najczęściej fajans i kamionkę. Ceramikę artystyczną tworzą wyroby gliniane. 

Najczęściej formowane oraz malowane ręcznie. Do ceramiki artystycznej zalicza się mn. lampy, lustra, 

figurki, rzeźby, itp. 

Wady wyrobów ceramicznych : 

 wady kształtu np. deformacje w postaci skrzywień, owalności, nierówna podstawa, wady 

klejenia 

 wady powierzchni : chropowatość, zacieki , zgrubienia, szczerby odpryski 

 wady masy ceramicznej :pęcherze, pęknięcia 

 wady dekoracji : odchylenia od wzoru, od barwy, przerwanie wzoru, obecność obcej farby, 

plamy, ścieranie się dekoracji 

Wyroby ceramiczne powinny być opakowane w papier, bibułę, pudła kartonowe, folie 

termokurczliwe, drewniane klatki i skrzynie (ceramika budowlana). Na opakowaniach powinien być 

napis ,, uwaga-kruche” lub ,,fragile”. 

Wyroby ceramiczne powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, w temp. 18oC, przy 

wilgotności 60-70% . 

 

Temat -  Klasyfikacja i charakterystyka włókien. 

 

Włókna są podstawowym surowcem służącym do wyrobu materiałów. Włókna służą do produkcji 

nitek, z których wyrabiane są tkaniny i materiały odzieżowe.  

Klasyfikacja włókien 



 

 

Włókna klasyfikuje się pod względem ich pochodzenia na włókna naturalne i chemiczne. 

 

 

Włókna naturalne roślinne (celulozowe)otrzymuje się z różnych części roślin, takich jak: 

 bawełna–wykorzystywana jest najczęściej w przemyśle odzieżowym do przerobu na tkaniny 

odzieżowe, bieliznę i pościel oraz na materiały opatrunkowe (wata, gaza), do produkcji 

filtrów do kawy, czy papieru. Jest łatwa do wybielania; 

 len–stosowany do wyrobu odzieży, ścierek, pościeli, ręczników, na namioty, żagle i obuwie; 

 konopie–wykorzystywane do produkcji grubych i mocnych materiałów (np.  na worki) oraz 

sznurków i lin; 

 juta–wykorzystywana  do  produkcji  worków,  tkanin  opatrunkowych oraz w produkcji 

artykułów papierniczych. Bardzo łatwo się ją barwi,  jest  natomiast trudna w wybielaniu; 

 ramia–produkuje się z niej tkaniny koszulowe, obrusy, namioty, liny okrętowe, swetry; 

 sizal–wykorzystywany do produkcji lin, sznurków, worków, wyrobu szczotek oraz stosowany 

w przemyśle tapicerskim 

Włókna naturalne zwierzęce 

Włókna naturalne zwierzęce(białkowe) otrzymuje się z wełny, włosów, sierści i włosów zwierząt. 

Zalicza się do nich: 

wełna owcza–wykorzystywana do produkcji rękawic, odzieży ochronnej, hełmów; 

moher–pochodzący od kóz angorskich. Wyrabia się z niego tkaniny i dzianiny o nazwie „mohair” i 

„alpaka”, imitacje futer oraz stosuje, jako dodatek do wełny owczej; 

kaszmir–pochodzi od kóz kaszmirskich. Produkuje się z niego cienkie tkaniny sukienkowe, chusty i 

szale; 

angora–wełna z królika angorskiego. Stosowana do wytwarzania kapeluszy i dzianin; 

wełna wielbłądzia–wykorzystywana jest do produkcji płaszczy, swetrów, filcu, pledów; 

Rysunek  3 . 1   Klasyfikacja włókien   

Źródło:   http://www.encyklopedia.pwn.p l   
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włosy końskie–służą do wyrobu smyczków do instrumentów, szczotek, sit; 

sierść zwierzęca i szczecina–z sierści pochodzącej z konia i krowy wytwarza się produkty filcowe i 

tapicerskie, natomiast ze szczeciny produkuje się szczotki i pędzle; 

jedwab naturalny–pochodzi z oprzędu gąsienicy motyla nocnego, czyli jedwabnika morwowego. 

Używa się go do produkcji tkanin sukienkowych, bluzek, krawatów, chustek, apaszek, nici 

chirurgicznych. 

Włókna naturalne syntetyczne  

Do włókien naturalnych syntetycznych zalicza się azbest, który uznawany jest za rakotwórczy. Ze 

względu na swoje właściwości stosowany jest do produkcji hełmów, odzieży ochronnej dla strażaków 

i robotników hut. 

Włókna sztuczne 

Włókna sztuczne dzieli się na włókna: 

 celulozowe–stosowane do produkcji tkanin ubraniowych, z których wytwarza się płaszcze, 

podszewki, sukienki, bieliznę, pasmanterie, krawaty: 

 wiskozowe –otrzymywane   z   celulozy   drzewa,   stosowane   do   produkcji sztucznego 

jedwabiu; 

 octanowe –otrzymywane z bawełny, stosowane w przemyśle tekstylnym; 

 miedziowe –otrzymywane  z  odpadków  bawełnianych    oraz celulozy drzewnej, stosowane 

do wytwarzania włókien o dużym połysku; 

 białkowe–otrzymywane  z  kazeiny,  otrzymywanej z odtłuszczonego mleka,  przez wytrącenie 

za pomocą kwasów. Stosowane do produkcji filcu; 

 kauczukowe–otrzymywane  z  drzewa  kauczukowego,  stosowane  do  wytwarzania gumek i 

klejów. 

Włókna chemiczne syntetyczne 

Do włókien chemicznych syntetycznych zaliczamy: 

włókna poliamidowe–stosowane, jako dodatek do włókien naturalnych w celu poprawy ich 

właściwości. Stosuje się do produkcji rajstop, sieci rybackich; 

włókna poliestrowe–takie jak elana, bistor, torlen, są sprężyste i odporne na rozciąganie. 

Wykorzystywane do produkcji tkanin i dzianin odzieżowych; 

włókna poliakrylowe–takie jak anilana (podobne do bawełny, sprężyste i puszyste) używane do 

produkcji tkanin ubraniowych i sztucznych futer; 

włókna polichlorowinylowe–wykorzystywane do produkcji odzieży ochronnej, strojów kąpielowych i 

kombinezony narciarskie. Najbardziej znany jest winylon. 

Włókna szklane i przędne 

Włókna szklane, są bardzo odporne na rozciąganie, działanie chemikaliów i wysoką temperaturę. 

Najbardziej znany jest polstilon, stosowany do wytwarzania tkanin na ubrania ochronne.3.1.7Włókna 

metalowe  



 

 

Włókna metalowe, które występują w postaci drucików, wykonane są ze stali, miedzi, srebra, złota 

lub stopów tych metali. Wykorzystywane do wyrobu tkanin ozdobnych, frędzli i koronek oraz do 

wykonywania haftów na mundurach i sztandarach. 

Temat - Wyroby włókiennicze.  

Do wyrobów włókienniczych zalicza się: 

•nitki–wytwarzane ze skręconych lub nieskręconych włókien; 

•przędzę–nitki uzyskane przez skręcenie włókien odcinkowych; 

•tkaniny–wytwarzane przez tkanie, polegające na przeplataniu nitek osnowy z nitkami wątku według 

kreślonego splotu; 

•dzianiny–powstające w wyniku przeplatania nitek przędzy przez oczka; 

•włókniny–wytwarzane przez spilśnianie, sklejanie, igłowanie lub przeszywanie strumienia włókien 

tworząc runo, które można łączyć z innymi materiałami włókienniczymi; 

•laminaty włókiennicze–powstające w wyniku klejenia, zgrzewania lub pikowania kilku warstw 

wyrobu włókienniczego z pianką poliuretanową. Używane do produkcji rękawic, podpinek i 

śpiworów; 

•folie odzieżowe–stosowane do wyrobu odzieży przeciwdeszczowej 

 wyroby ażurowe to wyroby włókiennicze o strukturze siatki , w których nitki tworzą prześwity 

np. tiule, firanki , gipiury, koronki 

Temat -  Nitki. Tkaniny. Dzianiny. 

 

Nitka to liniowy wyrób włókienniczy , charakteryzujący się znaczną długością i małym przekrojem 

poprzecznym, składający się ze skręconych lub nieskręconych włókien. 

Nitki wykorzystywane są przy produkcji wyrobów włókienniczych płaskich jak i tkanin , dzianin i 

włókniny.. 

Wyróżniamy dwa rodzaje nitek : 

 przędza, otrzymywana jest poprzez zespolenie włókien odcinkowych ( włókna są skręcane ze 

sobą ) 

 jedwab, otrzymywany jest z włókien ciągłych ( włókna chemiczne i jedwab naturalny ) 

Nitki mogą być pojedyncze lub wielokrotne ( uzyskane przez wzajemne skręcanie tzw. Nitkowanie 

dwóch lub więcej nitek ). W zależności od przeznaczenia nitki dzielimy na : 

 tkackie, do produkcji tkanin 

 dziewiarskie, do produkcji dzianin 

 specjalne, przeznaczone do produkcji nici do szycia, sieci itp. 

Tkaniny – to wyrób włókienniczy płaski, utworzony z dwóch układów nitek tj. osnowy i wątku, 

otrzymywany w procesie tkania. 



 

 

Tkanie to przeplatanie dwóch wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy i wątku w celu 

wytworzenia tkaniny. 

 

Nitki osnowy przebiegają wzdłuż tkaniny, natomiast wątek to nitki przeplatane prostopadle do 

osnowy. Splot tkacki to określony porządek przeplatania się ze sobą nitek osnowy i wątku. 

Do zasadniczych splotów tkackich zaliczamy : 

 Splot płócienny 

 Splot skośny 

 Splot atłasowy (satynowy) 



 

 

 

 



 

 

 Splot atłasowy (satynowy) 

 

Większość tkanin o splocie płóciennym wykorzystywana jest do produkcji eleganckich i wizytowych 

ubrań oraz dekoracji domu. Takie materiały w większości wymagają specjalnego traktowania – 

delikatności przy praniu i prasowaniu. 

 

Tkaniny o splocie skośnym z reguły są bardzo wytrzymałe i solidne. Zwykle robi się z nich odzież 

codzienną i ubrania wierzchnie, które właściwie pielęgnowane mogą dobrze wyglądać przez długie 

lata. 

 

Splot atłasowy może być wątkowy lub osnowowy (czyli albo z przewagą nici wątkowych, albo 

osnowowych). Tkaniny z wykorzystaniem tego pierwszego nazywamy satynami, a drugiego atłasami. 

Charakteryzują się one przede wszystkim połyskiem i miłą w dotyku, nieco śliską powierzchnią. 

 



 

 

 

Typy tkanin : 

 Bawełniane i bawełnopodobne np. flanela, kora, batyst, frotte, adamaszek, kreton, satyna 

 Lniane i lnianopodobne np. płótno surowe, płótno bielone, ręcznikowe 

 Wełniane i wełnopodobne np. Flausz, jodełka, mohair, kaszmir 

 Jedwabne i jedwabiopodobne np. tafta, szyfon, atłas, brokat, żorżeta 

Skład surowcowy tkanin może być podany : 

 W tkaninach za pomocą barwnych nitek w krajce ( krajka to brzegowy fragment tkaniny 

około 1-2 cm) 

 Na etykietach umieszczonych na tkaninach, poprzez podanie słowne procentowego 

składu według nazw handlowych , umieszcza się również znak firmowy i nazwę 

producenta, nazwę i symbol tkaniny, datę produkcji, numer sztuki i wzoru, długość i 

szerokość tkaniny, gatunek, znaki informacyjne dotyczące sposobu konserwacji. 

Krajka zawiera 5 nitek  i każda z nitek oznacza 20% danego włókna w składzie przędzy , z której 

wykonana jest tkanina. Poszczególne kolory nitek oznaczają : 

 Biały – włókno bawełniane 

 Niebieski  - włókno wełniane 

 Czerwony – włókno poliestrowe 

 Zielony – włókno akrylowe 

 Żółty – włókno celulozowe 

 Szary – włókno poliamidowe 

 

Dzianiny to wyrób włókienniczy płaski wytwarzany w procesie dziania. 

Dzianie to tworzenie z przędzy pętli zwanych oczkami. Oczka ułożone są w poziome i pionowe rzędy. 

Poziome układy oczek to rządek, pionowe to kolumienka. 

Sploty dzianin : 

 Splot rządkowy – z tego powodu, że oczka łączą się w poziomie, materiał tego typu słabo 

rozciąga się w poprzek. Strony prawa i lewa nieco różnią się od siebie (na jednej wyraźniejsze 

są oczka prawe, na drugiej lewe). Dzianina rządkowa ma też tendencję do wywijania się na 

brzegach oraz dużą skłonność do prucia się. 

 Splot kolumnowy powstaje maszynowo z wielu nitek, a oczka tworzone są w dwóch 

sąsiednich kolumnach i łączone zygzakiem poprzez rządki. Dzięki temu materiał nie pruje się i 

jest rozciągliwy w obu kierunkach. Wysoka elastyczność dzianin o tym splocie sprawia, że 

często wykorzystywane są na stroje sportowe i gimnastyczne, ale mogą być używane również 

do produkcji odzieży codziennej. Ubrania tego typu dobrze leżą i dostosowują się do kształtu 

ciała. 

Dzianiny są luźniejsze niż tkaniny, bardziej miękkie , sprężyste i rozciągliwe. Są przewiewne i nie 

gniotą się, dobrze przylegają do ciała np. rajstopy, skarpety, ale niestety wypychają się na kolonach i 

łokciach. Ulegają mechaceniu. 

 



 

 

Temat – Wyroby konfekcyjne  

Wyroby konfekcyjne to wyroby włókiennicze produkowane z tkanin i dzianin , uzupełnione 

dodatkami krawieckimi. 

Proces szycia wyrobów konfekcyjnych nazywa się konfekcjonowaniem. Jako dodatki krawieckie 

stosuje się nici, guziki, materiały usztywniające i wzmacniające, podszewka, cekiny, zamki 

błyskawiczne, zatrzaski, klamry i inne. 

Etapy produkcji konfekcji : 

 Ustalenie fasonu 

 Wykonanie szablonu 

 Rozkrój tkaniny lub dzianiny na podstawie szablonu 

 Zszywanie za pomocą nici, klejenie lub zgrzewanie 

 Prasowanie 

 Etykietowanie 

 Pakowanie 

Asortyment wyrobów konfekcyjnych : 

 Odzież i bielizna dziecięca, damska i męska 

 Nakrycia głowy ( kapelusze, berety, czapki ) 

 Galanteria odzieżowa ( np. szale, chusteczki do nosa, krawaty, muszki ) 

 Pościelowa i stołowa bielizna domowa ( obrusy, serwety, pościel) 

Wielkość wyrobów określa się dla poszczególnych grup konfekcji na podstawie wymiarów ludzkiego 

ciała, wyrażonych w centymetrach. 

Wyroby odzieżowe  

Wyroby odzieżowe są to ubrania, bielizna, nakrycia głowy, itp. produkty wykonane z tkanin, dzianin, 

przędzin, skór, futer itp.  

 

Poniżej przedstawiono tabele rozmiarów odzieży dla kobiet. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Poniżej przedstawiono tabele rozmiarów odzieży dla mężczyzn. 

 

 

 

  



 

 

 

Na wyrobach włókienniczych umieszcza się różnego rodzaje informacje w postaci etykiet i wszywek:  

• etykieta A wykonana jest najczęściej z kartonu, przyczepiona do odzieży, zawiera informacje: 

o producencie, nazwę wyrobu i numer wzoru, skład surowcowy, rozmiar, jakość, rok produkcji, 

symbol, rodzaj wykończenia uszlachetniającego wyrób;  

• etykieta B umieszczana jest na opakowaniach zbiorczych. Zawiera informacje zawarte na 

etykiecie A oraz liczbę sztuk, numer pakującego i symbol;  

• etykieta C jest informacją dla towarów, które ze względu na właściwości użytkowe nie 

zawierają etykiety A (np. skarpety). 

 Wszywka firmowa wykonana z tkanej taśmy lub innego materiału, zawiera nazwę i znak 

producenta, umieszczona w dowolnym miejscu według uznania producenta, powinna być 

dołączona do wszystkich wyrobów 

 Wszywki informacyjne, wykonane z taśmy i wszyte trwale od wewnętrznej strony wyrobu, 

zawierają informacje o rodzaju surowca, sposobie konserwacji i rozmiarze 

Wyroby włókiennicze należy przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach w temp. Od 

12- 18 oC , przy wilgotności 45-70%. Zbyt duża wilgotność wpływa niekorzystnie na wyroby 

włókiennicze. 

 

 

 



 

 

 


