Wasvoorschrift
Bedrukte kleding en ander textiel
Volg onderstaande wasvoorschriften om je bedrukte item langer mooi te houden.
Eerste keer

Omdat het bedrukte textiel nog niet eerder is gewassen, was je deze de eerste keer apart en de
eerstvolgende keer met gelijke kleuren. Het liefst op de hand, in lauw water en met goed naspoelen,
zodat eventuele vrijkomende kleurstoffen geen andere kledingstukken bevlekken.

Binnenstebuiten

Om de bedrukking te beschermen, draai je je kleding binnenstebuiten voordat je het in de machine
doet. Kleinere textiel stukken kun je in een wasnetje doen. Op deze manier komt de bedrukking niet
in direct contact met 'gevaarlijke' haakjes, ritsen en knopen. Tip: doe ritsen, knopen, klittenband en
haakjes altijd vast en dicht, zodat ze geen kwaad kunnen.

Temperatuur

Bedrukt textiel mag worden gewassen op maximaal 40°C. Hierop zijn twee uitzonderingen: als het
textiel zelf een lagere temperatuur aangeeft, dan houdt je deze aan. Als onze website expliciet een
hogere temperatuur vermeld, zoals bij de mondkapjes, dan houdt je deze aan. Alle mondkapjes
kunnen namelijk op 60°C worden gewassen; hier is bij de materiaalkeuze van textiel en bedrukking
rekening mee gehouden.

Géén droger

Bedrukt textiel mag, tenzij expliciet anders is aangegeven op de website, niet in de droger. Hang je
bedrukte kleding daarom binnen- of buitenshuis uit, maar nooit in direct zonlicht. Dit vervaagt
namelijk de kleur van het textiel.

Wasmiddel

Wasmiddelen met agressieve stoffen, zoals bleek of Vanish, kunnen de bedrukking aantasten. Was
bij voorkeur met een zacht, vloeibaar wasmiddel en gebruik géén wasmiddeltoevoegingen of
wasverzachter. Hierdoor kan de lijmlaag van de bedrukking loslaten.

Laten reinigen

Laat bedrukt textiel nooit chemisch reinigen. De chemische middelen tasten de bedrukking aan.

Strijken

Zorg ervoor dat de bedrukking nóóit door de strijkbout wordt geraakt. Strijk voorzichtig om de
bedrukking heen. Binnenstebuiten strijken is zeker aan te bevelen, maar zet daarbij de strijkbout op
een lage stand.

Disclaimer
Als je de wasvoorschriften volgt, blijft je textiel langer mooi. Colorfox is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de
bedrukking of textiel die na het gebruik zijn ontstaan.
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