” BLÅKLÄDER STAAT VOOR KWALITEIT EN SERVICE.
DAAROM WERKEN WIJ UITSLUITEND MET WASSERIJEN
DIE ER OOK ZO OVER DENKEN ”
Blåkläder werkt uitsluitend samen met industriële
wasserijen die de kwaliteitseisen die Blåkläder aan
haar producten en het wassen ervan stelt,
respecteren. Onze overtuiging is dat een hoogkwalitatief product ook een hoogkwalitatief onderhoud
verdient en net daarom heeft Blåkläder dit unieke
wasnetwerk opgezet.

We kunnen u een geografische dekking voor gans
België bieden waardoor uw bedrijf en uw team,
ongeacht de locatie van uw ophaalpunt(en), steeds
op een snelle en hoogwaardige wasoplossing
kunnen rekenen.

WASSYMBOLEN

Hieronder vindt u een uitleg van de meest voorkomende wassymbolen in de producten van Blåkläder.
Gewoon wasprogramma,
vermelde temperatuur

Niet drogen in de droogtrommel

Lauw strijken, max. 110 °C, lage
temperatuur zonder stoom

Synthetisch programma,
vermelde temperatuur

Droogtrommel, lage stand

Warm strijken, max. 150 °C,
normale temperatuur

Fijnwasprogramma, vermelde
temperatuur

Droogtrommel, normale cyclus

Heet strijken, max. 200 °C,
hoge temperatuur

Niet wassen

Hangend drogen

Niet chemisch reinigen

Handwas

Liggend drogen

Chemisch reinigen

Niet bleken

Nat ophangen

Mild chemisch reinigen

Bleken toegestaan

Niet strijken

EN ISO 15797 Industrieel
wassen

CONTACTEER ONS !
Wenst u meer informatie over onze wasservice of
heeft u vragen over onze producten, neem dan contact
op met ons klantendienst:
Blåkläder Belgium
Wayenborgstraat 27 bus 2 (Zone C) • 2800 Mechelen
T: +32 (0)15 64 10 60 • F: +32 (0)15 64 10 69
info@blaklader.be

BLÅKLÄDER
WASSERVICE

WAS-EN ONDERHOUDSADVIEZEN

VOOR BEHOUD VAN
FUNCTIONALITEIT EN
DUURZAAMHEID

WERKWIJZE
INDUSTRIEEL WASSEN

Op de juiste manier wassen, onderhouden en bewaren van uw werkkleding is van belang voor de
duurzaamheid, de functionaliteit en het comfortbehoud van de kleding. Het is tevens een voorwaarde om de verschillende veiligheidsfuncties van de kleding te kunnen garanderen. Zo kan vuile
waarschuwingskleding bijvoorbeeld minder goed licht reflecteren. Hieronder volgen enkele wasen onderhoudsvoorschriften.
HOOFDWAS
Ieder product heeft een speciaal wasvoorschrift dat
gevolgd moet worden. Dit voorschrift is aangepast aan
het materiaal en de constructie van het betreffende
kledingstuk. Als in het wasvoorschrift staat dat de kleding
"apart moet worden gewassen", moet dit worden gevolgd.
Eventueel kan het kledingstuk met kleding van dezelfde
kleur worden gewassen. Blåkläder houdt rekening met
een krimppercentage van 3% voor geweven materiaal
en tot aan 5% voor wol/tricot. U kunt het krimpen van
de kledingstukken voorkomen door ze na het wassen
te strijken. Sommige kledingstukken moeten, om hun
pasvorm te behouden, in vorm gerekt worden. Het is
belangrijk om ritsen, knopen en klittenband te sluiten als
de kleding wordt gewassen. Dit vermindert de slijtage en
verlengt de levensduur van de kleding.
VOORWAS
Voorwas is normaal gesproken niet nodig. Bij ernstige
vervuiling kan voorwas worden gebruikt, maar met
dezelfde hoeveelheid wasmiddel als voor de hoofdwas.
Week de kleding van tevoren niet, omdat niet-opgelost
wasmiddel de kleding kan beschadigen.
WASMIDDEL
Gebruik voor bonte was een bontwasmiddel. Gebruik
geen wasmiddelen met bleekmiddelen. Controleer
of het wasmiddel is bedoeld voor de temperatuur
waarop de kleding moet worden gewassen. Volg de
doseeraanwijzingen op de wasmiddelverpakking.
Het is belangrijk te weten dat wasverzachter een
negatieve invloed kan hebben op het materiaal en de
functie ervan. Zo kan het waterafstotende "ademende
vermogen" van het membraan verslechteren. Wij raden
om die reden het gebruik van een wasverzachter af.

de droogtrommel wilt gebruiken, moet u de kleding
niet helemaal laten drogen in de droogtrommel. Volg
de voorgeschreven temperatuur (1 of 2 punten in het
droogtrommelsymbool) goed. De kleding slijt het meest
en krimpt het snelst als deze bijna droog is. Zie de
wasvoorschriften voor het betreffende kledingstuk,
omdat er uitzonderingen zijn.
INDUSTRIEEL WASSEN
Met industrieel wassen wordt wassen bedoeld in een
grootschalige omgeving, dit in tegenstelling tot thuis
wassen.Kleding die is gemerkt voor "industrieel wassen"
kan in een wasserette worden gewassen volgens de
wasvoorschriften. De richtlijnen voor industrieel wassen,
ISO 15797, hebben betrekking op temperatuur, wassen
en drogen en de te gebruiken wasmiddelen en reactieve
stoffen. Proefwassen van kleding bij de betreffende
wasserette wordt aangeraden.
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SORTEREN
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DROGEN
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PLOOIEN
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LEVEREN
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VERDELEN

WAARSCHUWINGSKLEDING
Vervuiling verslechtert de zichtbaarheid van de
waarschuwingskleding. Het is daarom van belang de
kleding regelmatig te wassen en de wasvoorschriften
te volgen. Was waarschuwingskleding nooit met
wasmiddelen met bleekmiddelen, aangezien
dit de luminantie van de kleding verslechtert.
Waarschuwingskleding moet in een droge, goed
geventileerde ruimte worden bewaard. Als de kleding
moet worden gerepareerd, moet dit met stof en garen
worden gedaan die aan de standaard van de kleding
voldoen.

DROGEN
Het beste alternatief is in de meeste gevallen om de
kleding niet in de droogtrommel te drogen. Schud de
kleding uit, trek de stof glad, trek de naden recht en
laat de kleding hangend of liggend drogen. Als u toch

Wenst u meer informatie over de prijzen van onze wasservice? Neem dan contact op met onze klantendienst:
T: 0032 (0)15 64 10 60 - info@blaklader.be

