WASVOORSCHRIFTEN

LET OP: Op het waslabel in het kledingstuk staat op welk wasprogramma en op
welke temperatuur het kledingstuk gewassen moet worden in de wasmachine of
manueel.
Uitleg symbolen:

Alleen met de hand wassen (handmatig of een speciaal handwasprogramma op de
wasmachine met dit symbool). Gebruik wasmiddel geschikt voor de handwas.

Wassen op een temperatuur van 30 graden volgens het gewone programma op de
wasmachine. Gebruik normaal wasmiddel.

Een beperkt programma zoals het fijnwasprogramma op de wasmachine. Gebruik
een wasmiddel speciaal voor de fijne was.

Een zeer beperkt programma zoals het wolwasprogramma. Dit programma heeft
een minimale beweging. Gebruik een wasmiddel voor wol/zijde.

Het kledingstuk mag NIET gewassen worden, breng het kledingstuk naar een
stomerij indien nodig.

ACRYL
Acryl kan zowel in de wasmachine als met de hand gewassen worden. Acryl krimpt niet, maar
kan erg slecht tegen hitte. Was het kledingstuk van acryl daarom op een wolwasprogramma
van maximaal dertig graden. Een delicaat kledingstuk van acryl kan je beter met de hand wassen
in lauw water. Acryl mag NIET in de droger en niet in de felle zon drogen (vanwege de hitte). Als
het kledingstuk nog vochtig is moet het in model worden gebracht, droog het kledingstuk liggend
of hang het op aan een waslijn of op een wasrek.

Denim (spijkerstof)
Denim kan in de wasmachine, maar keer het denim kledingstuk altijd binnenstebuiten en sluit alle
knopen en ritsen om beschadigingen tijdens het wassen te voorkomen. LET OP: stop nooit meer
dan vier jeans in de wasmachine vanwege het maximale trommelgewicht! Denim mag gewassen
worden op het fijnwasprogramma met een maximale temperatuur van 30 graden met een
fijnwasmiddel. LET OP: was met gelijke kleuren, want denim kan behoorlijk afgeven. Doe denim
NOOIT in de droger dit kan ervoor zorgen dat denim verkleurt en krimpt. Sommige jeans hebben
veel elestan (rekbare stof), de droger kan deze elestanvezels kapot maken waardoor de jeans
niet meer mooi zal aansluiten en zal uitlopen. Jeans kun je het best aan de tailleband ophangen
direct na het wassen. Drogen in de zon kan zorgen voor verkleuringen.

EcoVero
Een kledingstuk van EcoVero mag worden gewassen op maximaal 30 graden op een kort- en
fijnwasprogramma. Doe het kledingstuk NIET in de droger, dit kan krimp veroorzaken.

Katoen (en biologisch katoen)
Katoen is eenvoudig te wassen. Het beste was je katoenen kledingstukken op 30 of 40 graden.
LET OP: gaat het om fijnkatoenen kledingstukken of kledingstukken met opdruk dan moet er
worden gekozen voor een fijnwasporgramma op maximaal 30 graden. LET OP: de eerste paar
keren moet je het katoenen kleidingstuk echt apart wassen omdat het dan nog kan afgeven. Om
er zeker van te zijn dat je katoenen kledingstuk mooi blijft kun je het beste het kledingstuk NIET
in de droger drogen.

Linnen
De meeste kleding van linnen zijn wasbaar in de wasmachine op het handwasprogramma. Als je
het linnen kledingstuk in een halflege trommel doet dan kreukt het kledingstuk het minst. Doe
linnen items NIET in de droger want dit kan permanente kreuken veroorzaken en het verkort de
levensduur van het linnen kledingstuk. Rek het linnen voorzichtig weer in vorm voordat je het
kledingstuk aan de waslijn of op het wasrek ophangt. Linnen kun je het beste strijken als het na
het wassen nog een beetje vochtig is. Als de stof als behoorlijk droog is dan kun je de kreukels er
nog uitstrijken met een stoomstrijkijzer.

Tencel
Tencel is eenvoudig te wassen. Kleding gemaakt Tencel moet binnenstebuiten in een kort
fijnwasprogramma op maximaal dertiger graden worden gewassen. LET OP: te veel wasmiddel
gebruiken kan de kleuren aantasten. Kledingstukken van Tencel mogen NIET in de droger.

Viscose
Het valt aan te raden om kledingstukken van viscose op een wol- / zijdewasprogramma te
wassen met weinig wolwasmiddel LET OP: was kwetsbare stoffen zoals viscose bij voorkeur
apart, nooit tezamen met kledingstukken waar bijvoorbeeld ritsen inzitten. Viscose liggend
drogen valt aan te raden. Viscose mag NIET in de droger vanwege de kans op krimp. Ook mag
viscose niet te heet worden gestreken.

Polyester
Polyester kledingstukken moeten op een maximale temperatuur van 40 graden worden
gewassen in het fijnwasprogramma (sommige wasmachines hebben een speciaal programma
voor synthetische stoffen, dan kun je ook voor dit programma kiezen). Kledingstukken van
polyester mogen NIET in de droger. Het beste is om kledingstukken van polyester hangend te
laten drogen.

Satijn
Kledingstukken van satijn moet met de hand in lauw water of met een fijnwasprogramma worden
gewassen met fijnwasmiddel. LET OP: Wring satijnen kleding NOOIT uit om vormverlies te
voorkomen. Satijn mag pertinent NIET in de droger. Droog de satijnen kledingstukken aan de
lucht, niet in de zon of bij de verwarming. LET OP: satijn mag NOOIT in direct contact komen met
het strijkijzer, leg er bijvoorbeeld een doek tussen.

Zijde (niet in de wasmachine wassen)
Kledingstukken van zijde mogen NIET gewassen worden in de wasmachine maar alleen met de
hand. Week zijde niet langer dan een paar minuten in water. Gebruik geen harde wasmiddelen
die bleek bevatten. Gebruik ook geen alkaline-houdend wasmiddel (dit tast de zijdevezel aan).
Gebruik een wasmiddel voor zijde en wol. Knijp voorzichtig het overschot aan water uit het
kledingstuk en rol het kledingstuk in een handdoek en druk het voorzichtig droog. Kledingstukken
van zijde mogen NIET in de droger! Hang een nat kledingstuk van zijde NOOIT aan een hanger
op maar laat het kledingstuk liggend op een handdoek drogen. Zo verliest het kledingstuk niet
zijn vorm. Droog dit kledingstuk niet in de zon. Zijde moet worden gestreken als het nog een
beetje nat is, strijk op een zo laag mogelijke temperatuur en zonder stoom.

Wollen stoffen
Je kunt een kledingstuk van wol het beste in de wasmachine wassen op het wolwasprogramma,
de temperatuur mag maximaal 30 graden zijn! Gelukkig hoef je wol niet erg vaak te wassen, het
laten luchten buiten is vaak voldoende (wol is namelijk zelfreinigend). Je kunt een kledingstuk
van wol ook met de hand wassen maar het is moeilijk om de temperatuur dan goed te bepalen
i.v.m. krimp en niet te veel wasmiddel te gebruiken. Ook wringt het wolwasprogramma de kleding
niet uit maar slaat de was langzaam om. Je kledingstuk wordt dus met meer zorg behandeld dan
als je het kledingstuk met de hand wast. Wol mag NIET in de droger omdat het kledingstuk dan
erg zal krimpen. Laat het wollen kledingstuk plat drogen op een handdoek, hierdoor verliest het
kledingstuk niet door het gewicht zijn vorm wat wel het geval is als je een wollen kledingstuk
ophangt.

