Wit,
Witter,
Witst
Beste klant,
U heeft een artikel gekocht van Studio Anneloes in Travel Kwaliteit dat (gedeeltelijk) wit is.
Dit vraagt om extra zorg en aandacht om uw artikel ook mooi wit te houden:
1. Handwas – was witte artikelen altijd apart, nooit in het water laten weken, direct eruit
halen, uitspoelen en ophangen aan een hanger met de knoopjes gesloten.
2. Machinewas – mocht u hier toch de voorkeur aan geven (eigen risico), dan adviseren
we de machine eerst te reinigen (machine op 90 graden laten draaien, zonder was,
MET witte natuurazijn, of vaatwastablet, zodat alle donkere vezels, vuilresten en vetten
worden verwijderd).
Daarná kunt u uw (gedeeltelijk) witte travel item(s) wassen op een fijnwasprogramma
(geen wolwas) max 30 graden, op het kortste programma met weinig toeren (max
800)! Zodra de machine klaar is, direct het artikel er uit halen en ophangen met de
knoopjes gesloten.
LET OP: Bij een wolwasprogramma ligt het artikel voor een periode stil in het water
waardoor het alsnog kan verkleuren.

Extra tips:
• Was wit altijd apart.
• Nooit wasmiddel voor de witte was gebruiken, daar zit namelijk bleek in en dat is niet
goed voor de kwaliteit van de travel stof en kan vergeling veroorzaken.
• Gebruik liever een scheutje witte natuurazijn (eventueel met een theelepel baking
soda)
in plaats van wasmiddel. Anders slechts een druppeltje wasmiddel.
• Wasverzachter is eigenlijk not done: dit vult de vezels zodat deze vettig worden, vuil
aantrekken en uitrekken en slijtage bevorderen.
• Mocht het item een kraagje met vlieseline hebben (dat is een versteviging van de stof
voor extra body), dan kan dit door het wassen loslaten en bubbeltjes veroorzaken.
Geen paniek, dit is eenvoudig op te lossen door de kraag op de laagste (synthetische)
stand van uw strijkbout te strijken, liefst met een doek er tussen.
• Gebruik geen was-pods, dit is echt veel te veel wasmiddel.
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