
Textielverf expert 

Voorbereiding: 

Eén verpakking kleurt ongeveer 300 g stof in een volle tint (bijvoorbeeld 1 rok, 2 T-shirts of 2 

handdoeken). Droge stof eventueel wegen op de keukenweegschaal. Bij meer stof valt de kleur 

lichter uit. 

De stof moet schoon en vlekvrij zijn. Vóór het verven wasverzachter, appreturen en 

desinfectiemiddelen uit de stof wassen. 

Verven in de wasmachine 

• Leg de stof losjes in de wasmachine/bovenlader.  

• Zakje aan de bovenkant openscheuren en op de stof in de trommel zetten. Eventueel 

fixeermiddel in het wasverzachterbakje van de machine gieten. 

• Start het programma 60 ° kreukherstellend zonder voorwas, zo mogelijk met de knop: "extra 

water". 

• Voeg bij zijde dan 750 ml azijn toe via het wasmiddelbakje. 

• Haal het zakje na het verven uit de trommel en was de gekleurde stof op een 

fijnwasprogramma op max. 40 °. 

Verven in een bak of emmer 

• Draag rubberen handschoenen. 

• Vul een kunststofbak of -emmer met 6 liter water van 60 ° (dat is gelijk aan 4 liter kokend 

water en 2 liter koud water) 

• Los de gehele inhoud van het zakje daarin op. 

• Voeg bij zijde nog 300 ml azijn (of 50 ml azijnessence 25%) toe. 

• Dompel de schone stof in het water en verf de stof al roerende gedurende een uur. 

• Daarna de stof op 40 ° wassen met een wasmiddel. 

Wol en zijde in een pan kleuren 

Deze methode is geschikt voor extra kwetsbare zijde, wol* en wolmixen die niet in de machine of 

een bak kunnen worden geverfd. 

In dit geval kan, in tegenstelling tot de instructie van de fabrikant, ook op 60 ° of meer worden 

geverfd. Belangrijk is het voorzichtig bewegen van de te verven stof en voorkomen van sterke 

temperatuurwisselingen. 

Maar desondanks moet het volgende in acht worden genomen: 

Bij het verven van wol bestaat, net als bij de wolwas, altijd het gevaar dat de wol krimpt of vervilt. 

*behalve mohair, kasjmier, angora  

• Draag rubberen handschoenen. 

• Vul een grote pan met 6 liter handwarm water 

• Los de gehele inhoud van het zakje al roerende daarin op  

• Voeg nog ongeveer 300 ml azijn (of ongeveer 50 ml azijnessence 25%) toe. 

• Dompel de schone stof goed onder. 

• Het verfbad op middelhoog vuur onder voorzichtig roeren verhitten tot de stof de kleur 

begint aan te nemen. 



• Handig daarbij is een inmaakthermometer: deze moet minimaal 60 ° aangeven. 

• Op temperatuur houden en ongeveer een uur blijven verven. Daarbij meerdere keren 

voorzichtig roeren zodat de kleur gelijkmatig wordt. 

• De pan van de kookplaat nemen en onder regelmatig roeren laten afkoelen. 

• Als het verfbad is afgekoeld tot lauwwarm de stof voorzichtig met warm water spoelen. 

Daarna altijd op max. 40 ° wassen. 

Let op 

• Gebruik max. 3 verpakkingen simplicol textielverf per keer. 

• Verf maximaal 1200 g stof in één keer. 

• Patronen blijven na het verven vaak zichtbaar. Polyester stiksels en ritsen nemen de kleur 

niet aan. 

• Vaak worden vlekken, verbleekte stukken of chloorsporen bij het verven niet volledig gedekt. 

• Zuiver synthetische stoffen zoals polyester, polyamide, acryl en stoffen met een speciale 

finish kunnen niet worden geverfd. 

• In zeldzame gevallen waarin verfresten achterblijven in de machine of op 

kunststofonderdelen kunt u deze verwijderen met een in de handel gebruikelijke 

chloorbleekloog van 5 tot 10%. 

 

 


