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TEXTILE COLOUR MULTIFIBRE 

Tooteteave 

Tekstiilivärv puuvillase, linase, villase, viskoos-, siid- ja polüamiidkanga 

värvimiseks. Sobib nii masin-, kui ka käsipesuks. 

Koostis: Pulbriline vees lahustuv tekstiilivärvaine. 

Pakend: Pakend sisaldab kaks kotikest värvi ning järeltöötlusvahendit. Kui 

värvid puuvilla, lina või viskoosi, siis on lisaks värvile vaja 1 dl soola ning villa, 

siidi ja polüamiidi puhul 1/2 dl äädikat 

Kulu: Jätkub 250-500g tekstiili värvimiseks sõltuvalt soovitud värvinüansist. 

Käsitsemine ja säilitamine: Väldi sellist käsitsemist, mis võib tekitada tolmu. 

Pakendeid tuleb hoida suletuna niikaua kui võimalik. Säilitada kuivas kohas ja originaalpakendis. 

Jäätmekäitlus: Hävitamisele määramisel käidelda vastavalt kohalikele ettekirjutustele. Lisainfo saamiseks võta 

ühendust kodukoha omavalitsusega. 

Juhised 
 
Enne värvimist puhasta pesumasina udemefilter, et võimalikud pesuvahendite jäänused värvimist ei mõjutaks. Värvi 
maksimaalselt 1 kg kuiva tekstiili koduses pesumasinas, mille mahutavus on 3-4 kg. 
 
Puuvillase, linase, viskoos- ja polüamiidkanga värvimine 
 

1. Sega värvipulber ½ liitris kuumas vees. Sega hoolikalt, nii et värv oleks täielikult lahustunud. 
Kasutage roostevabast terasest või alumiiniumist tervet anumat. 
2. Niisuta kangaid 
3. Kalla värvilahus pesumasina trummlisse ja lisa märg kangas. 
4. Puuvilla, lina ja viskoosi puhul lisa 1 klaas soola, polüamiidi korral lisa soola asemel 1/4 dl tassi 
12% äädikat 
5. Kasuta põhipesu programmi ( ilma eelpesuta) Puuvilla, lina ja viskoosi puhul 60-90 kraadi, 
polüamiidi puhul 70 kraadi. 
6. Värvikindluse parandamiseks tuleb puuvillast, linast ja viskooskangast järeltöödelda. Selleks lisa 
otse pesumasina trumlisse järeltöötlusvahend ning käivita ilma eelpesuta värvilise pesu programm 40 
kraadi juures. Järeltöötlust võib teha ka käsitsi. Sel juhul sega järeltöötlusvahend 10 dl vette (40 kraadi) ja 
lase kangastel selles 15 minutit liguneda. Polüamiid ei vaja järeltöötlemist. 
7. Puhasta pesumasin hoolikalt, tühjendades udemefiltri ning pühkides värvijäänused lapiga kummi- 
ja plastdetailidelt. Käivita ilma värvilise pesu programm 60 kraadi juures, lisades 1/2 dl pesuvahendit ja 
võimalusel 2 spl Remolit, et eemaldada võimalikud värvijäänused. Pärast Textile Colour multifibre 
kasutamist pesumasinas pese alati mõned masinatäied tumedat pesu 

Pese värvitud kangaid 40 kraadi juures kas eraldi või koos sarna värvi toodetega. 
 
Käsitsivärvimine 
 
Kasutatakse anumat, mis sobib vedeliku pliidil soojendamiseks ning mida ei kasutata toidu valmistamiseks. Kasuta 
kummikindaid ning kaitse ümbritsevad pinnad värvipritsmete eest. Värvi käsitsi maksimaalselt 250 g kuiva kangast . 

1. Puista värvipulber ettevaatlikult 1/2 liitrisse vette ning soojenda segu seda samal ajal segades kuni 
värvipulber on täielikult lahustunud. 
2. Täida anum umbes 10 liitri veega. 
3. Niisuta kangad ja aseta seejärel värvivanni. 
 
4. Puuvilla, lina ja viskoosi puhul lisa 1 dl soola ja kuumuta värvivann 80-90 kraadini. Polüamiidi 
värvimisel lisa soola asemel 1/2 dl 12%-list äädikat. Värvi polüamiidi 70 kraadi juures. Hoia temperatuuri  



HerdinsBaltic OÜ 
Õlid, lakid, peitsid 

HerdinsBaltic OÜ 
Laki 14a Telefon: +372 650 5074 www.herdinsbaltic.ee 
10621 Tallinn EE101828408 info@herdinsbaltic.ee 

 
konstantsena 45 minuti jooksul. Värvivanni ei tohi keema lasta. Sega kangaid värvivannis nii, et need ei 
lebaks voltides. 
5. Loputa kangaid hoolikalt leiges vees, kuni kogu värviülejääk on kadunud. 
6. Vii läbi kangaste järeltöötlemine, et parandada nende pesukindlust. Sega järeltöötlemisvahend 10-
liitrisse 40-kraadisese vette ning lase kangastel olla selles vannis 15 minutit. Polüamiid ei vaja 
järeltöötlemist. 
7. Puhasta anum. 

Pese värvitud kangaid 40 kraadi juures kas eraldi või koos sarnast värvi toodetega. 
 
Villa ja siidi värvimine 
 
Siidist ja villast kangad on töötlemise ja kõrgete veetemperatuuride suhtes tundlikumad kui teised materjalid ning 
need võivad vale käsitsemise tagajärjel kergesti rikutud saada. Seetõttu võime anda vaid juhtnööre siidi ja villa 
värvimiseks, kuid mitte anda mingeid garantiisid tulemuste osas. Kasutatakse anumat, mis sobib vedeliku pliidil 
soojendamiseks ning mida ei kasutata toidu valmistamiseks. Kasuta kummikindaid ning kaitse ümbritsevad pinnad 
värvipritsmete eest. Värvi käsitsi maksimaalselt 250 g kuiva kangast . 

1. Kalla värvipulber ettevaatlikult 1/2 liitrisse vette ja soojenda värvisegu seda kogu aeg segades kuni kogu 
pulber on lahustunud. 
2. Täida anum umbes 10 liitri veega. 
3. Lisa mõned tilgad pesuvahendit ja 2 teelusikatäit 12%-list äädikat. 
4. Aseta niisked kangad vanni ja soojenda värvivanni aegamööda (kõige enam 2 kraadi minutis), villa puhul 
80 kraadini ja siidi puhul 70 kraadini. Käsitse kangast kuumutamise ajal ettevaatlikult ning kanna hoolt, et 
kogu kangas oleks värvivannis vedelikuga kaetud. 
5. Hoia temperatuuri 30-40 minuti jooksul. Kui tundub, et kangas ei taha värvi külge võtta, võid lisada veel 
1/2 -1 spl. äädikat. Ole kanga töötlemisel ettevaatlik. Kui näiteks segad liiga tugevasti, siis on oht, et villane 
kangas pulstub. 
6. Loputa kangaid leiges vees ilma pesemisvahenditeta kuni kogu üleliigne värv on eemaldatud. Vill ja siid ei 
vaja järeltöötlemist. 
7. Puhasta anum. Pese värvitud kangaid 40 kraadi juures kas eraldi või koos sarnast värvi toodetega. 

 
Tähelepanu! 
 

- Värvitooni valikul arvesta alati kanga esialgse värviga. Mustrit ja rante ei saa kunagi täielikult värvida. 

- Ära kunagi värvi heledat värvi tumedama peale, ilma et enne vana värvi eemaldaks. Enamikult tekstiilmaterjalidelt 

on võimalik värvi niipalju eemaldada, et neid saab üle värvida. Selleks kasuta Remol’it. 

- Hea tulemuse saavutamiseks on väga tähtis temperatuur. Värvimise tulemus on puuvillase, linase ja viskooskanga 

puhul parim 80-90 kraadi juures. Kui värvid villast kangast, peab temperatuur olema 80 kraadi ning siidi ja polüamiidi 

puhul 70 kraadi. 

- Sünteetilisest materjalist kangaid nagu näiteks polüestrit ja akrüüli ei saa värvida. Seepärast ei värvu näiteks ka 

polüestrist niit.  

- Ära kunagi värvi uhiuusi kangaid ilma et neid enne mõned korrad peseks. 

- Kasuta kummikindaid. 

- Loe alati enne alustamist läbi kasutamisjuhend. Mitte kasutada klaasseintega kohtades või siseruumides. 

Muu 

Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta. 

 


