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ZORG INSTRUCTIES                 

Producten gemaakt van alpaca vezels zijn in hoge mate zelfreinigend      

en vereisen een soortgelijke zorg als andere wolproducten.       
                    

Belangrijkste zorg instructies:             

+ Verluchten van kleding is beter dan ze te wassen         

+ Alleen koud wassen met de hand, onder de 30 ° C / 86 ° F       

+ Gebruik alleen speciaal wolwasmiddel           

+ Geen wasverzachter               

+ Niet centrifugeren                 

+ Niet ophangen, kleding beter plat leggen           

+ Niet in de droogkast               

+ Niet strijken                 

                    

Mijn kleding heeft een geurtje (bijvoorbeeld rook). Wat kan ik doen?     

Verlucht uw kleding. Dat mag vreemd klinken, maar de reden ligt in de aard van de vezel:    

de alpaca vezel is, in tegenstelling tot schapenwol, een holle vezel en grotendeels zelfreinigend.  

Dat betekent dat geuren en vuil niet worden geabsorbeerd en dus snel verdwijnen.    

Verlucht je product regelmatig na het dragen en u kan er lange tijd van genieten.   

                    

Waarop let ik bij het wassen van mijn producten?         

+ Gelieve alleen speciaal wolwasmiddel te gebruiken en was uw kleding handmatig.    

+ Best geen wasverzachter gebruiken.            

+ Laat uw product niet te lang in het water.           
                    

Heel belangrijk:                  

Was uw kleding koud, dat betekent onder 30 ° C / 86 ° F.          
                    

+ Bij blootstelling aan hoge temperaturen reageert de alpaca vezel als een menselijke haar  

over een kaars: het krimpt en plooit.           

Dat betekent dat uw kleding wanneer ze te warm wordt gewassen, begint te vilten   

en gekrompen aanvoelt.               

+ Niet centrifugeren, want dit start eveneens het viltingsproces.       

+ Na het wassen je producten niet uitwringen, maar leg ze plat neer, bijvoorbeeld op een wasrek.  

Leg er een droge handdoek onder.              

+ Kleding liefst niet ophangen omdat ze uit vorm geraken.        

+ Vermijd het drogen van de kleding in felle zon of naast een verwarming.     

                    

Mijn product is gekreukt, wat kan ik doen?           

Geen probleem, dit is eenvoudig op te lossen.            

Alles wat je nodig hebt is een stoomstrijkijzer.           

1. Vul uw stoomstrijkijzer met water en zet het op de laagste temperatuur.      

Meestal komt dit overeen met de instelling voor zijde.         

2. Leg uw kledingstuk plat.             

3. Begin te stomen boven de rimpels of gekreukte plekken.        

Raak het textieloppervlak niet aan met het ijzer.          

Zorg ervoor dat u een afstand van een vijftal centimeters van uw kledingstuk blijft.    

De stoom zal de rimpels doen verdwijnen.            

In het geval van echt hardnekkige kreukels kunt u ook stomen       

met een vochtige katoenen doek tussen het stoomstrijkijzer en het product.      

Wees heel voorzichtig; te veel warmte zal schade aan de vezels veroorzaken.     

                    

Hoe moet ik mijn kleren opbergen?           

In het algemeen zullen gebreide goederen liggend worden opgeborgen.      

Opgepast! Puur natuurlijke vezels, zonder chemische behandeling, zijn zeer aantrekkelijk voor motten.  

 


