WA S S Y M B O L E N
WAS JE KLEDING OP DE JUISTE MANIER

WA S V O O R S C H R I F T E N
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ANTI KREUK WASPROGRAMMA

max. 30°C

30º

WOLWASPROGRAMMA

ALLEEN SNELLE

NIET WASSEN

HANDWAS

OF WEKEN

Het getal in de tobbe geeft de hoogst toelaatbare temperatuur
aan: deze nooit overschrijden. Tot de gewone wasprogramma’s
behoren ook E-, spaar- en halve programma’s. Anti kreuk
programma’s: wasmachine beladen met de helft van het
maximale gewicht. Wolwas in de wasmachine: alleen volgens
programma’s die zijn goedgekeurd door het Internationale Wol
Secretariaat (IWS); Belading 1/3 tot 1/4 van het maximale gewicht.

BLEKEN

STRIJKEN

C A S U A L

NIET BLEKEN

HEET
STRIJKEN

KOUD BLEKEN MET BLEEKWATER
OF BLEEKMIDDEL IS MOGELIJK

WARM
STRIJKEN

LAUW
STRIJKEN

NIET STRIJKEN

W O R K W E A R
W I T H

C H A R A C T E R

CHEMISCH
REINIGEN /
STOMEN

GEWONE
REINIGING

SPECIALE REINIGING

NIET CHEMISCH
REINIGEN

De letters zijn vooral bestemd voor de chemisch reiniger. Ze
geven het te gebruiken oplosmiddel aan. De streep onder
de cirkel betekent: lichte belading, hoge vlotverhouding,
weinig machinale beweging, korte reinigings-, spoel- en
centrifugeertijden en vooral geen water toevoegen.

TROMMEL
DROGEN

WWW.SANTINO.NL

NORMALE
TEXTIEL

HITTEGEVOELIG
TEXTIEL

NIET DROGEN IN
DROOGTROMMEL

WA S T I P S | G E N I E T L A N G E R VA N J E K L E D I N G
DROOG- EN STRIJKTIPS
•	Droog kleding nooit in de felle zon om verkleuring tegen te gaan.
•	Kleding voorzien van een logo opdruk mag nooit in een droogtrommel.
•	Strijk kleding niet te heet, kijk goed naar de was instructies.
•	Strijk kleding met een logo altijd aan de binnenkant van het kledingstuk. Strijk
nooit over een logo heen. Het logo zal smelten, daardoor beschadigd niet alleen je
kledingstuk, maar tevens ook je strijkbout.
•	Laat een strijkbout niet te lang op de zelfde plek staan om verbranding te voorkomen.

WASSYMBOLEN
Ieder kledingstuk
heeft een waslabel
of een print met was
symbolen en een
kwaliteitssamenstelling.
Meestal in de linker
zijnaad of in de nek.
Op de achterzijde van
de flyer is per icoon
uitgelegd wat ze
betekenen.

LET OP BIJ SIGNALISATIEKLEDING
·	Kleding met reflectietape moet
binnenstebuiten gewassen worden.
·	Gebruik absoluut geen wasverzachter om
beschadiging aan de reflectie te voorkomen.
·	De certificering is gegarandeerd tot
minimaal 25 wasbeurten.

MET DEZE TIPS HEB JE NOG LANGER
P L E Z I E R VA N J E K L E D I N G
ALGEMENE WASTIPS
•	Sorteer je was altijd op temperatuur en kleur. Maak voor kleur onderscheid in wit,
bont en donker.
•	Was nieuwe bonte en donkere kleding voor de zekerheid een paar keer apart.
•	Gebruik niet te veel wasmiddel om vervilten, krimpen en verkleuren te voorkomen.
•	Houd bij het sorteren rekening met de mate van bevuiling. Zeer bevuild textiel en
kleding waarin getranspireerd is moet onmiddellijk worden gewassen. Verse (transpiratie)
vlekken kunnen gemakkelijker worden verwijderd dan al ingedroogde vlekken.
•	Voorwassen is door moderne wasmiddelen vaak niet meer nodig. Om hard-nekkige
vlekken te verwijderen gebruik je voor het wassen een vlekverwijderaar.
•	Laad de wasmachine en de droger niet te vol zodat het textiel goed kan bewegen in
de trommel.
•	Controleer voor het wassen of alle broekzakken leeg zijn zodat je machine niet
beschadigt.
•	Gebruik voor dames ondergoed een speciaal waszakje om te voorkomen dat
BH beugels in de machine terecht komen.
•	Wol mag alleen machinaal gewassen worden als dit op het waslabel vermeld staat.
Gebruik voor wol altijd het wol wasprogramma.
•	Textiel slijt door de wasmachine en de droger. Was kleding zo veel mogelijk
binnenstebuiten.
•	Laat gekleurd textiel, wol en zijde nooit weken.
•	Overmatige krimp wordt veroorzaakt door te heet wassen of door het gebruik
van te veel wasmiddel.
•	Spoel bij handwas kleding goed uit zodat er geen zeepresten achterblijven.
•	Wring handwasartikelen nooit uit, dit gaat ten koste van de vorm en het materiaal.

