Wasvoorschriften
Kleding soorten met een bedrukking moeten volgens onderstaande regels gewassen
worden :

- Op 40 graden wassen in de wasmachine binnenste buiten
- Wassen zonder bleekmiddelen
- Niet in de droogtrommel
- Niet over een bedrukking strijken

Voetbalkleding wassen
Wacht niet een week, maar was de kleding direct. De voetbalshirts kun je het beste binnenstebuiten wassen in
de wasmachine, niet heter dan 40 graden. Vooral als er een opdruk op het shirt staat, raden we je aan niet te
heet te wassen en altijd binnenstebuiten! Dan ga je niet alleen kleurvervaging tegen, maar de logo’s worden ook
beschermt tegen aanslagen van de trommel.
Nog een tip: stop de wasmachine niet te vol. Als er wat ruimte overblijft, kan het zeepwater makkelijker tot de
stofvezels doordringen. Gebruik wasmiddel zonder bleek. Je kunt tegenwoordig ook wasmiddel speciaal voor
sportkleding vinden. De zeepformule is gebaseerd op zweet en vochtplekken en houdt de stoffen intact.

Nieuwe voetbalkleding
Nieuwe voetbalkleding kun je het beste apart wassen. Zo blijven de kleuren het beste en geven de shirts niet nog
af. Zo kun je lang genieten van je gekochte kleding en sta je netjes op het veld tussen je teamgenoten.

Grasvlekken verwijderen
Zo’n gewone wasbeurt is vaak niet voldoende voor het verwijderen van grasvlekken. Behandel
daarom de kleding voor met groene zeep. Een sterke vlekken verwijde raar kan ook werken, maar het
kan ook net wat te chemisch zijn, waardoor je stoffen juist aantast in plaats van reinigt. Gebruik
eventueel een zacht borsteltje om de vlekken te verwijderen en laat de kleding met de zeep nog even
een tijdje in de week staan. Borstel niet te hard (vooral de opdruk niet) en gebruik geen harde borstel!
Dan beschadig je de stoffen.

Voetbalkleding drogen
We raden je aan de voetbalkleding niet in de droger te gooien. De hitte van de droogtrommel
verbrandt stofdeeltjes en zorgt voor pluizen en kan ook een eventuele bedrukking beschadigen. Hang
je kleding gewoon op aan de waslijn. Is de kleding erg nat? Wring de kleding niet uit, ook dat zorgt
voor beschadigingen.

