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WASINSTRUCTIES



Wassen op de aan-
gegeven normale 

temperatuur

WOL

Nooit warmer dan 30 gra-
den wassen, niet in de week 
laten staan en centrifugeren 
vermijden. Gebruik weinig en 

altijd een speciaal wolwasmid-
ddel. Wol liggend drogen om 

beschadiging en vormverlies te 
voorkomen.

KATOEN

Was (biologisch) katoen met een 
fijnwasmiddel en niet te heet. 
Na de eerste wasbeurt zal het 

katoen wat krimpen, dat is nor-
maal. Drogen is afhankelijk van 
de fijnheid en de kleurvastheid 
van de stof. Sommige kleding-
stukken kunnen in de droger.

LINNEN

Wanneer het mogelijk is uw 
linnengoed met een wasma-
chine te wassen, is 40°C heet 

genoeg en centrifugeer linnen 
liever niet. Strijk het bij voorkeur 

nog vochtige linnen op hoge 
temperatuur aan de binnenkant 

om glimmen te voorkomen.

ZIJDE

Was zijde met een wolwas-
middel bij voorkeur met een 

snelle handwas. Niet wringen of 
wrijven en niet centrifugeren. 

Laat zijde nooit weken in water. 
Met een lauwe strijkbout aan 

de binnenkant de licht vochtige 
zijde strijken. 

ACETAAT, RAYON & VISCOSE

Dit materiaal lijkt veel op zijde, 
het krimpt maar is heel soepel 
en snel droog. Wassen met de 
hand is het beste, bij lang nat 
wassen kan het zijn sterkte 

verliezen. 

POLYESTER, NYLON & LYCRA

Omdat vuil zich snel tot deze 
stoffen hecht, kunt u het beste 

de synthetische stoffen geregeld 
wassen op een niet te hoge 
temperatuur (40°C). Spoel ze 

hierbij goed door en hang ze nat 
op. Strijken is niet nodig. 

Onderstaande wasiconen komt u tegen op onze labels

Wassen op een pro-
gramma voor wol 

met een maximale 
temperatuur

Enkel 
handwas

Niet wassen of 
spoelen met water

Mag gedroogd 
worden in de droog-

trommel

Mag niet in de 
droogtrommel 

worden gedroogd

Strijken op aange-
geven maximale 

temperatuur

Niet 
strijken

(Chloor)Bleekmiddel 
toegestaan

De cirkel staat voor professioneel reinigen door stomerij, 
een kruis betekent niet geschikt voor stomerij

KLEDINGONDERHOUD WASICONEN


