
  
 

D Y L O N   A F F A R V E R  600 G 
TIL VASKEMASKINE 

 
 
DYLON AFFARVER forbereder stoffer til farvning ved at affarve stoffet 
til en neutral farve. Jo mere farve, der fjernes, jo nærmere vil du 
komme farven uden på farvepakningen. 
 
Brug DYLON AFFARVER til at: 
Ændrer en stærk farve til en anden. Farve stoffet i en lysere tone.  
 
BRUGSANVISNING: 
 

 Vej det tørre stof, man kan affarve op til 2,5kg tørt stof. 
 

 Tøm hele posens indhold direkte ind i vaskemaskinens tromle 
(ikke i sæbeskuffen). 

 

 Indstil og start det længste -  /varmeste (85°C eller 95°C) vaskeprogram. (Uden forvask). 
 

 Når programmet er slut, tilsættes sædvanligt vaskemiddel og der vaskes på normalt program. 
En ekstra skylning kan anbefales for at sikre, at al affarveren er fjernet. 
 

 Nu er stoffet klar til indfarvning. 
 
Nyttige TIPS: 1 pakke affarver op til 2,5 kg tørt stof. Højst 2,5 kg bør affarves. Man skal altid bruge 
hele pakkes indhold, også selv om man affarver mindre end 2,5 kg stof. 
 
Den klorinfri formel er uskadelig for stoffer. DYLON AFFARVER vil ikke gøre stoffet helt hvidt igen. 
Nogle stærke farver som f.eks. klare grønne og blå, kongeblå, turkis og indigo (denim) er uegnet til 
affarvning. 
 
VIGTIGT: Brug altid DYLON AFFARVER i et velventileret rum. Indånd ikke pulverstøvet eller dampe, 
især hvis du lider af astma, bronkitis eller allergi, som påvirker åndedrættet. Opbevares på et køligt, 
tørt sted udenfor børns rækkevidde. 
 
Hvilke stoffer? DYLON AFFARVER er egnet til bomuld, viskose, linned og nylon. Kan IKKE anbefales til 
polyester, acetat, akryl, uld, silke eller stoffer med specialbehandling. (f.eks. vandafvisende eller ”kun 
rensning”) 
 
OBS: Metaldele som f.eks. lynlåse eller knapper kan blive misfarvede under affarvningen. 
 
FOSFAT FRI OG KLOR FRI. 
 
DYLON AFFARVER markedsføres i Danmark af: 
BORUP KEMI I/S, Bækgårdsvej 53, 4140 Borup. Tlf. 57 56 00 20 - Fax 57 56 00 21  
www.borupkemi.dk 
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