Vaskeanvisning - Syntetiske gardiner
Fyld ikke maskinen op. Følg evt. denne tommelfingerregel baseret på en 8 kg husholdningsmaskine
og ca. halvt fyldt i forhold til normalt ved tøjvask:
- let stof, fx flagdug ca. 200 g / m2: max. 1 længde á 3 bredder i højde ca. 215 cm (ca. 10 m2)
- mellemsvært stof ca. 300-350 g / m2: max. 1 længde á 2 bredder i højde ca. 215 cm (6-7 m2)
- svært stof over 350 g / m2: kun enkelt- eller halvanden bane í højde ca. 215 cm (ca. 4 m2)
Ovenstående kan ikke efterleves slavisk, da stoffets evne til at suge / holde vand betyder meget
for udfaldet. Generelt råd er: vask hellere en ekstra maskine.
Vask ved skåneprogram, fx. uld- eller gardinprogram, eller til nøds syntetisk - temperatur 30 grader.
Centrifugering max. 400 omdr. og kun kort tid – sluk straks når maskinen er oppe i omdrejninger.
Gardinerne skal være ret fugtige men ikke ligefrem være sjaskvåde. Vaskemaskiner er forskellige,
så prøv dig frem.
Gardinerne hænges direkte på skinnen/stangen (læg noget under, hvis gulvet ikke kan tåle hvis
gardinerne drypper vand), strækkes let og lægges i folder. Dette kan i de fleste tilfælde erstatte en
let glatning. Lad dem tørre ved stuetemperatur. Unlad at sætte bånd eller andet stramt omkring,
da det kan medføre permanente ”buler”.
Hæng aldrig gardiner over en snor el. lign., det kan medføre permanente folder.
Benyt skånsomt vaskemiddel uden blegemiddel. Undgå rensning. Evt. glatning kun ved lav varme (*).
I visse tilfælde kan man glatte gardinerne i tør tilstand ved anvendelse af kortvarige dampskud.
GARDINERNE MÅ IKKE TØRRES I TUMBLER!!!
TIP: Hvis gardinerne ligger for længe i maskinen efter vaskens ophør, køres skylleprogram på ny
i stedet for glatning, og husk at holde øje med maskinen denne gang. Herefter hænges gardinerne
op som ovenfor beskrevet.

