
Hoe gebruik ik mijn DYLON textielverf? 

Intensieve kleuren. En zo gemakkelijk! 
DYLON wasmachineverf 

 
Stoftype 

• Katoen, linnen en viscose nemen de kleur volledig over. 
• Wol, zijde en combinaties van synthetisch materiaal met katoen/viscose geven 

lichtere kleurtinten. 
• Volledig synthetische vezels (poylester, acryl, nylon) en stoffen met een speciale 

afwerking of membraan (stoffen die bijvoorbeeld alleen mogen worden 
gestoomd) kunnen niet worden geverfd. 

Hoeveelheid stof 
Onze tip: weeg de stof als deze nog droog is, zodat je zeker weet dat je voldoende verf hebt 

voor het gewenste effect. 

• Met 1 pod kan je maximaal 600 gram stof volledig verven (bijvoorbeeld een 
broek, vier t-shirts of een badhanddoek). Als je meer stof gebruikt, wordt de 
kleur lichter (met 1 pod kan je maximaal 1,8 kg stof verven). 

• Als je meer stof volledig wilt verven, gebruik dan meerdere pods (bijvoorbeeld 2 
pods voor 1,2 kg stof, zoals een tweepersoonsdekbedovertrek). Gebruik 
maximaal 5 pods in één wasbeurt. 

• Maak een pod altijd in één keer op. 

Gebruiksaanwijzing 

Onze tip: verf maximaal de helft van de maximale belasting van de machine (om vlekkerige 

resultaten te voorkomen). Lees voor het beste resultaat de instructies en handige tips voor je 

aan de slag gaat. 

1. Begin altijd met een schone en vochtige stof (was deze grondig, ook als deze 
nieuw is, om vlekken of niet zichtbare afwerkingen te verwijderen). Plaats de 
stof vochtig en niet-gevouwen in de wasmachinetrommel. 

2. Verwijder de labelhoes van de pod volledig. Verwijder de deksel van de pod en 
plaats het rechtop in de trommel (bovenop de stof). 

3. Voer een volledig katoenprogramma uit (geen voorwas, spaarstand of speciaal 
programma voor minder was). Voor het beste resultaat was je op 40 graden 
Celsius (de verf werkt ook bij 30 graden Celsius als dat nodig is voor de stof). 

4. Wanneer het programma is voltooid, verwijder je alleen de pod uit de 
wasmachine. Voeg wasmiddel toe en voer nog een programma uit (dezelfde 
wasinstellingen als de eerste keer). 

5. Verwijder de stof, voeg wasmiddel toe en voer nog een programma uit om resten 
van de verf te verwijderen (op 40 of 60 graden Celsius). Als er nog verf is 
achtergebleven in de wasmachine, voer dan nog een programma uit zonder was, 
maar met wasmiddel en reguliere bleek in de trommel. Als er nog verf is 
achtergebleven in het rubber van de wasmachine, maak het rubber dan schoon 
met bleek. 



6. Droog de stof buiten bereik van verwarmingen en direct zonlicht. 
7. Tadaa! Jouw stof is klaar en kan op de gebruikelijke manier gewassen worden. 

Wij raden je aan na het verven de stof afzonderlijk te wassen om het teveel aan 
verfstof te verwijderen. 

 


