ALMINDELIGE SPØRGSMÅL & SVAR OM FARVNING
Farvning af stikninger

Blegemærker

Hvorfor kan stikninger ikke altid farves?
Noget tøj har stikninger syet med polyestertråd, selv
om mærket i tøjet siger 100% bomuld.
Se under 'farvning af polyester'

Kan man dække blegemærker med farvning?
Blegemiddel kan ødelægge stoffet, så det berørte
område ikke kan farves, med mindre blegemidlet
vaskes ud omgående. Hvis blegemidlet ikke har
været på stoffet ret længe, eller hvis mærkerne er
meget små, kan farvning muligvis dække dem.

Børn og farvning
Forbruger Service
Jeg kan ikke finde den ønskede farve
i forretningerne!
Hvis du ikke kan finde den ønskede farve, så send
en prøve til vor Forbruger Service, som vil prøve at
hjælpe dig.

Kan det anbefales børn at farve?
Dylon anbefaler, at børn kun bruger Dylon’s koldtvandsfarver (forhandles ikke i DK), da de ikke bør
arbejde med varmt vand, og kun sammen med voksne.

Skjoldet resultat

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kender stoftypen ?
Tag en prøve (fra søm eller ombuk) og send den til
vor Forbruger Service, som vil kunne typebestemme
stoffet.

Hvorfor fik jeg et skjoldet resultat?
Der kan være mange grunde til, at du fik et skjoldet resultat:
●

Utilstrækkelig bevægelse i vandet: Hvis du farver
i hånden, bør stoffet holdes i rotation under hele
farveprocessen.

●

Farvekarret var ikke stort nok: Hvis du farver i hånden,
skal farvebadet være stort nok til, at stoffet kan holdes
i bevægelse og samtidig være helt neddyppet. Hvis du
farver i vaskemaskinen, bør du ikke farve mere end
halvdelen af maskinens max.kapacitet.

●

Stoffet var ikke vådt nok: Du bør sikre dig, at stoffet er
jævnt gennemvådt over det hele og klar til farvning.

●

Farven kunne ikke trænge ind p.g.a. specialbehandling:
De fleste nye stoffer indeholder en specialbehandling,
som normalt kan fjernes ved vask ved den for stoffet
højest mulige temperatur.

●

Farven kunne ikke trænge ind p.g.a. overfladebehandling: Hvis stoffet indeholder en overfladebehandling som f.eks. ‘waterproofing’’ eller ‘dry clean only’, kan
det ikke farves, da farven ikke får lov at trænge ind i
fibrene.

Farve Mix Regler
Hvad betyder "farve mix regler"?
Den endelige farve afhænger af stoffets oprindelige farve.
GUL BLÅ
RØD BLÅ
stof+farve=GRØN
stof+farve=VIOLET

GUL RØD
stof+farve= ORANGE

BLÅ GUL
stof+farve=GRØN

Farvning af forskellige stoftyper
Hvilket produkt til hvilken type stof?
Maskin
Farve
Bomuld
Lærred
Viscose
Uld*
Silke*
Nylon
Lycra®/
Elastane
Poly/
Bomuld

Hånd
Farve

●
●
●

●
●
●
✯
✯

✯

✯

Universal
Farve

Mønstrede stoffer

●
●
●
●
●
●

Kan farven dække mønstret i stoffet?
Farven kan ikke dække mønstret,
den vil blot ændre farverne.

●
✯

✯ Lysere nuancer på disse stoffer. * Uld og silke – se speciel instruktion i pakkerne.
OBS: Ren polyester and acrylstoffer kan ikke farves.

Originalt
stof

Overfarvet
pink

Overfarvet
gul

Farvning af Polyester
Kan jeg farve polyester?
Nej, polyester fibre kan ikke optage farve undtagen
ved ekstremt høje temperaturer. I industrien gøres
dette i tryktanke! Sådanne høje temperaturer kan
ikke opnås ved hjemmefarvning.

Salt
Hvorfor skal jeg bruge salt?
Salt åbner fibrene i stoffet og lader
farven trænge ind.

Overfarvet
violet

Pletter

Vask af stoffet

Kan pletter dækkes med farvning?
Man skal være forsigtig med at prøve at dække
pletter med farvning! Pletter kan dukke op enten
lysere eller mørkere efter farvning. Pletter bør fjernes
med en dertil egnet Dylon Pletfjerner før farvning.

Hvorfor skal jeg vaske stoffet grundigt
inden farvning?
Stoffet bør vaskes først for at fjerne evt. snavs eller fedtpletter, som kan være i stoffet. Selv nyt stof skal vaskes
først for at fjerne pletter eller specialbehandling, som
ikke kan ses med det blotte øje. Påbegyndelse af farvning, når stoffet er vådt, sikrer en mere jævn farveproces.

Afsmitning på næste vask
Vil farven smitte af på efterfølgende vask,
hvis jeg farver i min vaskemaskine?
Nej, men vær sikker på, at du følger vejledningen
for farvning med Dylon Maskinfarver.

Stoffets vægt
Hvorfor skal jeg veje stoffet inden farvning?
Hver pakke farve er beregnet til at farve en bestemt
mængde stof. Farvning af mindre mængde end den
anbefalede vil give kraftigere farver og større
mængde vil give lysere farver.

Afsmitning i vaskemaskinen

Vægt Guide (cirka)
Tøj
Vægt
Jeans
500g
Bukser
450g
2 Skjorter
500g
Nederdel/Kjole
400g
Badehåndklæde
550g
Enkeltlagen
600g
Sengetæppe
1kg
Gardiner
2kg

Vil farven smitte af i min vaskemaskine?
Nej, men vær sikker på, at du følger vejledningen
for farvning med Dylon Maskinfarver.

Egnet til farvning
Kan jeg farve mit gulvtæppe?
Nej, men du kan farve vaskbare tæpper, blot stoffet
er egnet, og det kan være i vaskemaskinen. Farv ikke
mere end halvdelen af maskinens max.kapacitet.

Maskinfarve
antal pakker
1
1
1
1
1
1
2
4

Hvid farve

Kan jeg farve sofa eller stolebetræk?
For at det kan farves, må det for det første kunne
afmonteres sofaen/stolen. Check så stoftypen for at
sikre, at det er egnet til farvning. Farv ikke mere end
halvdelen af maskinens max. kapacitet.

Findes der en hvid farve?
Nej, strengt taget er ‘hvid’, ligesom ‘sort’, ikke en
farve. Sort ses, når alt lys er væk, og hvid når alt lys
reflekteres. Når stof indfarves, tilføres farver, og da
hvidt er den totale mangel på farver, er det ikke
muligt at have en hvid farve.

Uens falmede artikler
Kan jeg farve uens falmede artikler?
Du bør først bruge Dylon Affarver. Hvis stoffet er
uens falmet, kan farvningen blive ujævn. Affarvning
kan forhindre dette ved at bringe stoffet tilbage til
en ens neutral farve, så den efterfølgende farvning
bliver jævn og ensartet.

Træ
Kan jeg farve træ?
Råt og ubehandlet træ kan farves med Dylon
Universalfarver i kapsler eller pakker, der findes
i mange farver. Råd og vejledning kan fås hos
forhandleren.

Typer vaskemaskiner
Kan jeg farve i en topbetjent vaskemaskine?
Ja, i en fuldautomatisk topbetjent vaskemaskine,
hvor tromlen drejer som i en frontbetjent
vaskemaskine.
Kan jeg farve i
vaskerimaskiner?
Nej, vandmængden
er meget større end i
private husholdningsvaskemaskiner, og
resultatet vil blive
meget dårligt.

Sæt kulør på tilværelsen

Uld
Vil uld krybe, hvis jeg farver det?
Uld er tilbøjelig til at krybe og bør behandles
forsigtigt. Undgå temperaturchock, d.v.s. skift ikke
fra varm vask til kold skylning. Følg instruktionen
i pakken for at opnå det bedste resultat.
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