
Hoe te gebruiken? Handwas 

Wasmachine 

 
 
Wash and Color met de hand wassen. 
 

1. Vul een bak met warm leidingwater. 
2. Open de 2 pakketjes Wash and Color en fixer en strooi 
over deze in de bak uit en roer tot het volledig is opgelost. 
3. Voeg het kledingstuk in het gemengde water totdat 
deze volledig onderstaat. Roer deze voortdurend door voor 
15 minuten lang en om het half uur af en toe. 
4. Spoel verschillende malen met koud water totdat er 
alleen maar water uitloopt. 
5. Was het kledingstuk met warm leidingwater en waspoed-
er of met het wasmachine bij 40 ° C zonder voorwas. 
6. Droog het kledingstuk in de schaduw en horizontaal. 
 
Het is belangrijk dat de bak groot genoeg is zodat het 
kledingstuk volledig ondergedompeld is. 
De overblijfselen van de resterende kleurstof en fixer in 
de bak kunt U verwijderen met water en bleekmiddel.  

Wash and Color voor de wasmachine. 
 
1. Open de 2 pakketjes Wash and Color en fixer 
(geadviseerd wordt met bakje) en plaats deze in de 
wastrommel . 
2. Voeg  daarbij 500 g zout in de wastrommel. 
3. Plaats het kledingstuk in de wastrommel, dit kled-
ingstuk moet van tevoren nat gemaakt worden. 
4. Start het wasprogramma zonder voorwas bij 40 º C.  
5. Als het wasprogramma is afgelopen, Verwijder het 
bakje van de fixer en laat het kledingstuk in de 
wasmachine en was deze nu met waspoeder een program-
ma zonder voorwas bij 40 ° C.  
6. Droog het kledingstuk in de schaduw en horizontaal.
(Maak geen gebruik van een droogtrommel) 
 
TIP 
Om de wasmachine schoon te maken , voer een waspro-
gramma  zonder voorwas bij 60 ° C met een lege trommel 
+ waspoeder + een kopje bleekwater.  

TIPS 
 
 
-De kleurstof dekt geen vlekken, kleren moeten schoon 
zijn. 
-Als er lichte vlekken verspreid zitten, kan men deze door 
onderdompeling in water met bleekmiddel overal de kleur 
gelijk maken. 
-Bij opdrukken of afbeeldingen op kledingstukken worden 
deze niet verwijderd maar zal er wel verkleuring optreden 
met de desbetreffende textielverf. 
-Als de originele kleding donker is en u wilt een lichtere 
kleur, moet u de ontkleurder van Iberia gebruiken voor-
dat U met de textielverf te werk gaat. 
-Met witte kleding en donkere kleuren kunt U de  
kleurstof rechtstreeks gebruiken om een felle donkere 
kleur te bekomen. 
-De minimum temperatuur voor verven is 40 º c. Om be-
tere prestaties te bereiken kunt U hogere temperaturen 
gebruiken,  enkel als het kledingstuk dit toestaat. 
-Bij elke verf beurt moet U de gehele 50 g van de Fixer 
gebruiken. De textielverf kunt Uzelf aanpassen naar het 
gewicht van de kleding of naar de gewenste felheid van de 
kleur. Bij zijde stoffen moet U 2 zakjes kleurstof ge-
bruiken voor 200 gr kledingstoffen. 
-Wij raden bij Iberia textielverf zout te gebruiken voor 
een betere prestaties van kleuring. 
 -gebruik rubber of plastic handschoenen bij de kleurstof.  
- Vaststelling bij de felle kleuren (zwart, rood, oranje, 
kastanjebruin en pistache groen) wassen met soortgelijke 
gekleurde kleding of afzonderlijk voor de eerste 2 of 3 
keer. 
-Uw bak van de handwas is met water en bleekmiddel 
schoon te krijgen om de eventuele resten kleurstof te 
verwijderen. 
- De wasmachine reinigen met een lege wastrommel met 
behulp van bleekwater en wasmiddel  
-Selecteer een lang programma op 90ºC 


