Wasvoorschrift
Om zolang mogelijk plezier te hebben van dit artikel, verzoeken wij u het
volgende zorgvuldig door te nemen:
1.
Altijd de wasvoorschriften die in het innaai-etiket staan opvolgen.
2.
Kousen, shirts en broeken de eerste paar wasbeurten apart wassen.
3.
Niet in de droogtrommel stoppen.
4.
Sterk vervuilde artikelen direkt wassen.
Wanneer ook een bedrukking aangebracht is:
1.
Bij het wassen en centrifugeren de kleding naar binnen draaien
zodat de opdruk beschermd is.
2.
Niet chemisch reinigen, borstelen of krabben in natte toestand.
3.
Niet op de hand wassen of uitwringen.
4.
Opdruk NIET strijken.
Kleding met een borduring:
1.
Kleding altijd binnenstebuiten wassen.
2.
Borduurgaren is wasbaar op 95 graden, maar let op de label in de kleding!
Meestal is de kleding maar wasbaar op 30 of 40 graden.

STOF- & WASVOORSCHRIFTEN
STOFSAMENSTELLING

CORRECT WASSEN

Duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid, vormvastheid, stuk voor stuk

Om de speciale eigenschappen van elke stof te behouden, dient u de was-

zaken die te maken hebben met de vezelkeuze en de mengverhouding.

symbolen in het kledingstuk goed te volgen. De wasvoorschriften staan op

100% POLYESTER

het kledingetiket van uw kleding. Bij twijfel kunt u de verklaring in

Synthetische materialen zijn het makkelijkst in onderhoud. Kleding van

de tabel hiernaast raadplegen.

100% polyester droogt zeer snel na het wassen en hoeft nooit te worden

• Was geen witte of lichtgekleurde kleding met bonte kleding.

gestreken. Geen enkel ander materiaal is zo duurzaam en behoudt zijn vorm

• Was zeer vuile was nooit samen met lichtgekleurde kleding.

en kleur zo goed. Daarentegen moet kleding van een natuurlijk materiaal op
het lichaam worden gedragen om het beperkte vochtopnemende en warmteisolerende vermogen te compenseren.

• Was badstof, sokken e.d. nooit samen met geweven materialen.
• Het weken van bonte kleding is altijd risicovol, de kleding kan afgeven.
• Week nooit langer dan een nacht, draai liever het weekprogramma van de
wasmachine.
• Verwijder vlekken altijd vóór het wassen.

65/35% POLYESTER/KATOEN
Een materiaal, dat zoveel polyester bevat dat het nog steeds makkelijk te

• Keer alle kleding binnenstebuiten, zodat kleur en stofoppervlak langer mooi
blijven.

onderhouden, duurzaam, vormvast en kleurecht is. Door het katoen voelt

• Leeg zakken. Sluit ritsen en klittenband.

de stof wat zachter aan en krijgt het een zeker vermogen overtollige

• Handwas is niet beter voor de kleding dan machinewas. Was kleding dan ook in
de machine, tenzij anders aangegeven door het wassymbool.

warmte te absorberen en door te laten.
50/50% POLYESTER/KATOEN

• Was niet op te lage temperatuur! Als het wassymbool 60 °C vermeldt, moet niet
voorzichtigheidshalve op 40 °C worden gewassen. De kleur kan stabiliseren bij
60 °C, maar afgeven bij lagere temperaturen.

Een vezelcombinatie die zowel de voordelen van katoen als van polyester

• Gebruik geen wasmiddel met bleekmiddelen voor bonte was.

biedt. Anders gezegd; een licht en duurzaam materiaal met het aangename

• Pak de wasmachine niet te vol. Dit kan leiden tot blijvende vouwen, die niet
meer weg te krijgen zijn met strijken.

gevoel van katoen. Door het polyester is de stof kleurechter, kreukt het
minder en is het makkelijker in onderhoud dan puur katoen.
60/40% KATOEN/POLYESTER
Een kwaliteit die zeer dicht bij puur katoen ligt. Dat betekent comfortabele,
zachte kleding die het merendeel van de overtollige warmte doorlaat. Er
zijn echter meer belangrijke verschillen. Het polyester maakt de stof
makkelijker in onderhoud, duurzaam en kreukbestendiger. Daarnaast is de
stof kleurechter dan vergelijkbare stoffen van puur katoen.
100% KATOEN
Aangenamer dan dit is niet mogelijk. Puur katoen is een fantastische
kwaliteit om direct op het lichaam te dragen. Katoen beschikt over het
vermogen overtollige warmte te absorberen en door te laten. Een eigenschap die het mogelijk maakt langere tijd fris te blijven. Droog katoen
isoleert en is om die reden aangenaam in zowel kou als warmte. Al onze
katoenen kledingstukken zijn behandeld om zo eenvoudig mogelijk te
kunnen worden verwerkt. De meeste kleding moet echter worden bijgestreken. Denk eraan dat katoen 2–6% kan krimpen.

• Rek de kleding na het wassen en voor het drogen op.
• Een deel van onze kleding mag niet in de droogtrommel worden gestopt. De
kleding kan wel worden gecentrifugeerd, maar slijt hier onnodig veel van. Wollen
kleding mag nooit worden gecentrifugeerd.
• Stel de temperatuur van de droogtrommel nooit hoger in dan de hoogst
toegestane wastemperatuur.
• Strijk donkere kleding bij voorkeur aan de binnenkant. De kleding blijft mooier
en u krijgt geen glimmende naden.
VLEKKEN VERWIJDEREN
• Probeer de vlek direct te verwijderen, als deze nog “vers” is en u nog weet wat
het is. Wrijf de vlek niet in! Los de vlek op. Schraap de vlek weg, indien mogelijk.
• Vet – Verwijder de vlek direct met pure wasbenzine, aceton of spiritus. Gebruik
zo min mogelijk vloeistof (kans op kringen).
• Bloed – Verwijder de vlek direct met koud water. Gebruik hierna heet water met
een perboraathoudend enzymwasmiddel.
• Koffie – Verwijder de vlek direct met heet water en een perboraathoudend
enzymwasmiddel.
• Balpen – Verwijder de vlek met methanol of spiritus op een wattenstaafje.
Naspoelen met water.
WASVERZACHTER
• Gebruik niet teveel wasverzachter. Teveel kan de stoffen beschadigen.
WITTE VLEKKEN DOOR HANDDESINFECTIE
• De verbindingen in verdikkingsmiddelen worden niet opgelost door normaal
alkalisch wassen. Het is om die reden van belang de was vóór het wassen in een
zure oplossing te weken. Wij raden Kalcimex van Nordex aan.
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Wassen in water
Normaal centrifugeren

Bleken met chloor toegestaan

Droogtrommel – normaal

Niet in de droogtrommel

Cijfer in tobbe =
wastemperatuur in °C

Bleken met chloor niet toegestaan

Max. 200 °C

Hangend drogen

De streep betekent dat u de
machine voor de helft moet vullen
en kort centrifugeren moet kiezen

Chemisch reinigen toegestaan
A, P, F = verschillende reinigingsmiddelen

Max. 150 °C

Nat laten drogen

Handwas 40 °C
Niet wringen

Chemisch reinigen niet toegestaan

Max. 100 °C

Liggend laten drogen

Niet wassen in water

Droogtrommel – laag

Niet strijken

