WASVOORSCHRIFTEN

WASVOORSCHRIFTEN

BEDRUKKEN: (Zeefdruk / Transferdruk / Flexdruk)

Borduurwerk en geborduurde/geweven badges)

Wij adviseren onderstaande wasvoorschriften
om zo lang mogelijk plezier te hebben van uw kleding/textiel en de
bedrukking.

Wij adviseren onderstaande wasvoorschriften
om zo lang mogelijk plezier te hebben van uw kleding/textiel en de
borduring of badge.

Nieuwe gekleurde, bedrukte kleding of textiel, kan een overmaat aan
kleurstoffen bevatten. Was daarom deze artikelen eerst een aantal malen
apart, met de hand, in handwarm water met een fijnwasmiddel.

Borduren is de beste techniek en staat kwalitatief met stip op 1. Maar helaas is
het niet altijd mogelijk te borduren en soms vindt men borduren ook niet de
mooiste optie. Vandaar dat wij ook andere technieken aanbieden.

Vervolgens kunt u het in de wasmachine wassen, op het bontprogramma;

Over het algemeen is borduurwerk op uw kleding / textiel bestendiger en
duurzamer dan de kleding of textiel waarop het geborduurd is. Ons borduurgaren
is o.a. kookwas en bleek bestendig. Wanneer u de wasvoorschriften van de
kleding hanteert, zal het borduurwerk net zo lang of waarschijnlijk langer
meegaan dan de kleding of textiel waarop het geborduurd is.









Kleding binnenstebuiten lager dan, of hoogstens op 40 ℃
Wassen zonder bleekmiddel
Niet chemisch wassen
Niet centrifugeren
Niet in de droogtrommel
Binnenstebuiten strijken
Niet wassen met wasverzachter

Ook voor geborduurde en geweven badges adviseren wij de wasvoorschriften
van de kleding te hanteren. Badges worden over het algemeen met een lijmlaag
geleverd. Echter is de lijm i.v.m. de moderne strenge milieu wetgeving, niet meer
van dezelfde kwaliteit als vroeger. Door de kleding met daarop de badges te
wassen / drogen, kan het daarom zijn dat de badges na een aantal keren te zijn
gewassen los gaan laten. Vandaar dat wij adviseren badges ook vast te stikken.

Nylon producten (niet kleding) mogen nooit in de wasmachine en/of droger.
Deze producten kunnen het beste worden gereinigd met een vochtige spons
op de vuile plek.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen;

De Borduurshop BV
Tel.:
(+31)(0)546 - 657 760
Wh.App: (+31)(0)613 - 048 399
Mail:
beheer@deborduurshop.nl
Nijreesdwarsweg 1b
7609PC Almelo
Overijssel / Nederland

