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TEXTILE COLOUR NATURALFIBRE
Tooteteave
Herdins Textile Colour natural fibre on pesukindel tekstiilivärv looduslike
kiudude-puuvilla, linase riide ja kunstsiidi värvimiseks. Vali sobiv
temperatuur, vastavalt riietel toodud pesutemperatuurile: 30, 40 või 60 C.
Koostis: Vedel tekstiilivärvaine.
Pakend: Pakend sisaldab pudeliga vedelat värvainet ning kinnitit.
Värvimisel tuleb lisada sool.
Kulu: Jätkub 500g tekstiili värvimiseks põhitoonis ning kuni 1500g
värvimiseks heledamas toonis.
Käsitsemine ja säilitamine: Väldi külmumist. Väldi kontakti naha ja
silmadega Säilitada kuivas kohas ja originaalpakendis.
Jäätmekäitlus: Hävitamisele määramisel käidelda vastavalt kohalikele ettekirjutustele. Lisainfo saamiseks võta
ühendust kodukoha omavalitsusega.
Mida peaksid enne alustamist teadma
• Herdins Textile Colour natural fibre on pesukindel tekstiilivärv looduslike kiudude nagu puuvilla, linase riide ja
kunstsiidi värvimiseks. Värvida on võimalik ka tekstiile, mis sisaldavad väikses koguses polüestrit, elastaani või
lükrat, kuid tulemus saab olema põhitoonist heledam. Polüester ja akrüül tekstiile ei saa värvida.
• Pakend on mõeldud koduses pesumasinas (mahutab 3-4 kg) tekstiili värvimiseks. Vali pikim pesuprogramm, ilma
eelpesuta.
• Korraga ära värvi rohkem kui 1,5 kg tekstiili.
• Soola ja kinniti kogus sõltub vee kogusest st sõltumata värvipudelite kogusest, läheb ühe masinatäie peale 1 pakend
kinnitit ja 1 kg soola. Suurema pesumasina korral tuleks arvestada 1 liitri vee peale 100g soola ja 10g kinnitit.
• Täiesti uued riideesemed tuleks enne värvimist mitu korda läbi pesta.
• Riidevärvid on läbipaistvad ja nendega ei ole võimalik katta plekke ning värvida mustreid.
• Värvitoon ei sõltu ainult tekstiilist, vaid ka värvimise temperatuurist.
• Värvinäidised pakendil on trükitud paberile, nii et lõpptulemus võib sellest vähesel määral erineda.
Juhised
Värvimine pesumasinas (max 1500g tekstiili)
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.
1. Ühest pudelist jätkub 500g tekstiili värvimiseks õhitoonis ning kuni 1500g tekstiili värvimiseks
heledamates toonides.
2. Aseta 1kg soola ja kinniti trummli taha nurka
3. Keera pudelil kork maha ning aseta ka pudel trummlisse.
4. Niisuta kangaid ning aseta need seejärel pesumasinasse.
5. Vali võimalikult pika pesemisajaga ja suurima veekogusega pesuprogramm. Jäta eelpesu vahele.
6. Peale tekstiili värvimist, pese riided läbi, kasutades värvilisepesu programmi – kuid ilma pesuvahendita.
7. Puhasta pesumasin.
8. Pese värvitud kangaid 40 kraadi juures kas eraldi või koos sarna värvi toodetega.
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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 500 g kuiva kangast .
1. Täida anum 10 liitri külma veega
2. Vala sisse värv, I pakk kinnitit ja 1kg soola. Sega.
3. Niisuta kangad ja aseta seejärel värvivanni.
4. Veendu, et temperatuur oleks 30-60 C vahel. Sega regulaarselt ca 30 min.
5. Loputa kangaid külma veega 3 korda. Ära vääna.
6. Pese ära värvijäägid leiges vees (30-60C). Pesuvahendit mitte kasutada.
Muu
Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta.
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