Zelf wassen of laten reinigen??

Zelf wassen of laten reinigen?
Deze keuze wordt bepaald door het behandelings-etiket in uw kledingstuk. Voorbeelden van
behandelings-etiketten die veelvuldig in kleding voorkomen, worden hieronder weergegeven. Kijk op
het etiket eerst naar de tobbe (wassen) en de cirkel (reinigen).
Raadpleeg zonodig eerst uw textielreiniger.

Wassen

Een kledingstuk dat u voor het eerst wast, wast u bij voorkeur apart. Kies voor weinig zeep,
lage temperatuur en korte wastijd.
- Kies het juiste wasmiddel bij de te behandelen kleding. Er bestaan speciale wasmiddelen voor
wol en zijde, voor witte en gekleurde weefsels. Bij gekleurde kleding geen wasmiddelen gebruiken
die bleekmiddelen en/of optische witmakers bevatten.
- Een handwas (altijd koud of lauw) mag maximaal 10 minuten duren. Laat hierbij de kleding
nooit stilstaand inweken. Let erop dat het wasmiddel volledig in het water is opgelost, voordat u het
kledingstuk onderdompelt. Na het wassen enige malen spoelen.
- Kwetsbare kledingstukken niet wringen of centrifugeren, maar in een witte handdoek rollen. Op
een goede hanger, uit de zon, laten drogen.
-

Breisels liggend laten drogen.

- Kleding uit natuurlijke vezels (wol-zijde-katoen-linnen) en viscose laten zich makkelijker strijken
als deze nog niet helemaal droog zijn.

Reinigen
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Zelf wassen of laten reinigen??

Bij het typische Nederlandse woord 'stomerij' wordt de indruk gewekt dat uw kleding met stoom
wordt gereinigd. Dit is onjuist. Stoom wordt alleen gebruikt bij het strijken en persen. Maar dat heeft
met het reinigen op zich niets te maken. Een professionele textielreiniger wast uw kleding met een
speciale vloeistof. Hierdoor blijven vorm, structuur en greep van uw kleding volledig behouden.
Bovendien lossen vetten moeiteloos op. Omdat er zonder water wordt gewassen spreekt men in de
ons omringende landen over Dry Cleaning, Trocken Reinigung en Nettoyage a sec. Deze begrippen
treft u ook vaak op een behandelings-etiket aan.

Wassen of reinigen

In de keuze die u maakt kunt u zich laten leiden door onderstaande adviezen.
- Goed wasbaar, zonder verlies aan uiterlijk: Kleding vervaardigd uit katoen, viscose, polyester,
acryl en polyester/katoen en polyester/wol. (o.m. blousses, rokken en pantalons)

- Voorkeur voor professionele reiniging bij: Meer ingewikkeld geconfectioneerde kleding als
mantels en jasjes én kleding vervaardigd uit zuivere wol, zijde of linnen.

- Professioneel reinigen verdient de voorkeur bij verontreiniging met vet, smeer, verf of
balpeninkt.

Alle symbolen op een rijtje
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