
DYLON Machinewas Textielverf gebruiksaanwijzing 
De uiteindelijke te verkrijgen tint is van drie dingen afhankelijk: 
1. WEEFSELTYPE 
• Katoen, linen & viscose geven de beste kleurresultaten. 
• Polyester/katoen- & polyester/viscose mengsels geven een lichter 
kleurresultaat. 
• Wol, zijde, polyester, acryl & nylon kunnen niet worden geverfd. 
• Weefsels zoals gordijnen, bankoezen of grand foulard hoesen zijn meestal 
voorzien van een vuil- en/of waterafstotende beschermlaag. In sommige gevallen 
staat op het wasetiket vermeldt “alleen chemisch reinigen” of “waterproof” deze zijn 
dan niet te verven. Deze beschermlaag verhindert een optimaal verf resultaat 
waardoor vlekken kunnen ontstaan of de verf totaal niet dekt. Het verven van 
decoratieve voorwerpen is op eigen risico. 
2. HOEVEELHEID STOF 
• Met een pak kunt u tot 600g stof in een volle tint verven (bijv. een jeans, 
badhanddoek of tweepersoonslaken) en tot 1,2kg stof in een lichtere tint verven (bijv. 
tweepersoonsdekbedovertrek) 
• Met meerdere pakjes kunnen grotere hoeveelheden stof in de volle kleur 
geverfd worden, bijv. 2 pakken voor 1200g (bijv. tweepersoonsdekbedovertrek) of 4 
pakken voor 2 kg stof. 
3. OORSPRONKELIJKE KLEUR VAN DE STOF 
• U kunt een donkere kleur, een andere (of lichtere) kleur geven door voor het 
verven DYLON PRE-DYE (kleur verwijderaar) te gebruiken. Deze brengt de kleur 
eerst terug naar een neutrale basis voordat u gaat verven • Verder gelden de 
normale regels voor het mengen van kleuren: bijv. Blau + rood = paars. Blauw + geel 
= groen. 
• Het patroon van een bedrukte stof blijft na het verven vaak zichtbaar. 
GEBRUIKSAANWIJZING 
• Weeg de droge stof om te zien of u voldoende verft heeft. 
• Was de stof zorgvuldig, zelfs indien nieuw, om eventuele vlekken te 
verwijderen. 
• Nieuwe voorwerpen dienen van tevoren te worden gewassen. 
• Trek rubberen handschoeenen aan en leeg het pak (de pakken) in de 
trommel van de wasmachine (niet in het zeepbakje en niet rechtstreeks op de stof). 
• Beweeg de trommel tot al het poeder door gaatjes verdwenen is. 
• Stop de te verven stof nat in de trommel. Niet vouwen. 
• Draai een katoenprogramma op 40/60ºC op een lang programma (geen eco 
of spaarprogramma). 
• Na afloop van het wasprogramma voegt u wasmiddel toe en draait u 
nogmaals het katoenprogramma met het textiel op 40/60ºC. 
• Haal vervolgens de stof uit de machine, laat de stof drogen (niet in de zon, 
droger of in de buurt van een warmtebron). 
• Reinig de automaat grondig (zie wasmachine reinigen). 
WASMACHINE REINIGEN 
• Geen zout bij het verven gebruiken; de verfformule bevat reeds zout. 
• Voeg een kopje chloor of bleek toe. 
• Reinig het rubber van de wasmachine trommel grondig aan binnen en 
buitenzijde met een doekje met chloor/bleek. 



Draai nu een 90ºC programma met een lege trommel om de automaat te reinigen.	


