HOE WAST U BEDRUKTE KLEDING?
Een mooi bedrukt kledingstuk wil je graag mooi houden. Daarom is het belangrijk om de kleding met zorg en
aandacht te wassen en te strijken. Wij adviseren onderstaande wasvoorschriften om zo lang mogelijk plezier
te hebben van je kleding.
Nieuwe gekleurde, bedrukte kleding kan een overmaat aan kleurstof bevatten. Was daarom deze artikelen eerst
enkele keren apart met de hand in een sop met fijn wasmiddel. Na enkele malen kunt u het meedraaien met het
bonte wasprogramma van uw wasmachine.
Bedrukte kleding niet hoger dan 40° wassen !!! Niet in de droogtrommel.
Draai de kleding binnenstebuiten voor ze in de wasmachine gaan.
Nylon producten mogen nooit in de wasmachine en/of droger. Deze producten kunnen het beste worden
gereinigd met een vochtig sponsje op de vuile plek. Het blijft het mooist bij een korte handwas.
Gebruik best een vloeibaar wasmiddel bij bedrukt textiel, dat is minder agressief dan poeder.
Doe ritssluitingen dicht voor ze in de wasmachine gaan.
Gebruik nooit chloorbleekmiddel, en gewone bedrukkingen ook niet chemisch laten wassen.
De bedrukking NOOIT strijken. Draai het kledingstuk binnenstebuiten en zorg dat het stijkijzer op de laagste
warmtestand staat. Strijk de bedrukking aan de binnenkant en leg er eventueel nog een zakdoek over.
Als je de kleding direct na het wassen ophangt, krijg je minder kreuken en voorkom je slijtage en beschadiging op
de bedrukking.
Nooit kleding in de directe zon laten drogen, dit kan verkleuring van de textiel veroorzaken. Kleding met overmatig
zweet direct wassen om verkleuring en vlekken te voorkomen.
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WASSEN TOT MAX 40°

NIET BLEKEN

GEEN DROOGTROMMEL
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