
Voor de beste resultaten:
- Lees alle instructies voordat u begint.
- Voor de beste resultaten en maximale kleurintensiteit gebruikt u de stoofpotmethode.
- Roer zeer regelmatig om een gelijkmatige kleur te krijgen.

OPMERKING: Gebruik voor lichtere tinten minder kleurstof.

Polyester is een moeilijker te verven materiaal en heeft een hoge warmte nodig om een goede kleur te krijgen. Om 
deze reden bevelen wij uitsluitend de stovetop-methode met IDye Poly verven aan. OPMERKING: De instructies zijn 
bedoeld om de helderste kleur te verkrijgen. Voor lichtere kleuren lost u de kleurstofverpakking op in een klein bakje 
met warm water.
water. Voeg de juiste hoeveelheid opgeloste kleurstof toe aan het verfbad om de gewenste tint te verkrijgen. Houd er 
rekening mee dat hoe dieper de kleur verdiept, hoe langer de stof in het verfbad blijft. 
 
Stove top methode voor 100% polyesterweefsel en nylon:

Let op: het gereedschap en de pot die voor het verven worden gebruikt, mogen niet voor voedsel worden gebruikt.
1. Vul een roestvrijstalen of geëmailleerde pot met net genoeg water om de stof vrij te laten bewegen. Steek het vuur 
grondig aan.
2. Voeg het pakje iDye Poly oplosbare kleurstof en iDye Color Intensifier toe aan het water en roer tot het opgelost is.
3. Voeg voorbevochtigde kleding of stof toe en breng het aan de kook. Houd de temperatuur op peil en roer regelma-
tig een half uur lang. Regelmatig roeren om een uniforme kleur te verkrijgen.
4. Was het kledingstuk met een mild wasmiddel en droog het.
 
*
Stove top methode voor stofmixen die zowel natuurlijke als synthetische vezels bevatten : 
1. Vul een roestvrijstalen of geëmailleerde pot met net genoeg water om de stof vrij te laten bewegen. Licht op hoog 
vuur.
2. Kies de iDye Poly kleur die het dichtst bij de iDye for Natural Fabrics kleur ligt en voeg de twee pakketten iDye for 
Natural Fabrics toe.
om het bad te verven. Voeg de kleurversterker toe en roer tot deze is opgelost.
3. Voeg voorbevochtigde kledij/kleding toe en breng het aan de kook.
4. Voeg 1 kopje/270 g niet-gemodificeerd zout toe voor katoen, linnen en rayon of 1/3 kopje/78 ml witte azijn voor 
zijde.
Vermijd direct op de stof te gieten.
5. Blijf koken en roer regelmatig gedurende 1 uur tot 1 uur en ½. Voor een uniforme kleur, regelmatig roeren. Koel de 
stof geleidelijk aan af, was hem met een mild wasmiddel en droog hem af.

 

iDye Poly van Jacquard

Makkelijk te gebruiken zakje oplosbare kleurstof. Voor 100% 
polyester en nylon stoffen. Kleurstoffen van 1 tot 1,3 kg droge 
stof.
iDye Poly is niet reukloos - Gebruik in een goed geventileerde ruimte.
Niet alle synthetische vezels reageren op dezelfde manier. De resulta-
ten kunnen variëren afhankelijk van het type stof, de temperatuur van 
het verfbad en de duur. Test altijd eerst. 
Het verfbad kan veilig in afvoersystemen en septische putten worden 
gegoten.

Welke IDye te gebruiken voor welke stof?
- voor 100% natuurlijke stoffen, gebruik iDye voor Natuurlijke stoffen
- voor 100% polyester & nylon gebruik iDye Poly
- voor stofmixen die zowel synthetische als natuurlijke vezels bevatten, 
combineer de gelijkaardige kleuren van iDye voor Natural Fabrics en 
iDye Poly*.



iDye Natural Fabrics /
Natuurlijke Stoffen van Jacquard
Makkelijk te gebruiken zakje oplosbare kleurstof. Voor 100% 
natuurlijke stoffen. Kleurstoffen van 1 tot 1,3 kg droge stof.
De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de stof, de temperatuur 
van het verfbad en de duur. Test altijd eerst.
Het verfbad kan veilig in de afvoers/septische systemen worden gego-
ten.

Welke iDye voor welk weefsel?
- voor 100% natuurlijke stoffen, gebruik iDye voor Natural Fabrics / 
Natuurlijke stoffen- voor 100% polyester & nylon gebruik iDye Poly
- voor stofmixen die zowel synthetische als natuurlijke vezels bevatten, 
combineer de gelijkaardige kleuren van iDye voor Natural Fabrics en 
iDye Poly*.

Voor de beste resultaten:
Lees alle instructies voordat u begint.
- Voor de beste resultaten en maximale kleurintensiteit gebruikt u de stoofpotmethode.
- Gebruik een constante beweging om een uniforme kleur te verkrijgen.

OPMERKING: Gebruik voor lichtere tinten minder kleurstof.

Stoofpotmethode.

Let op: het gereedschap en de pot die voor het verven worden gebruikt, mogen niet voor voedsel worden gebruikt.
1. Vul een roestvrijstalen of geëmailleerde pot met voldoende warm water om de stof vrij te laten bewegen. Zet de 
gemiddelde warmte aan.
2. Voeg het pakje iDye Soluble Dye toe aan het water en roer tot het volledig is opgelost.
3. Voor katoen, linnen en rayon lost u een kopje/270 g niet-gemodificeerd zout op in een beetje warm water en voegt 
u dit toe aan het verfbad. Voor zijde 1/3 cup/78 ml witte azijn toevoegen in plaats van zout. Giet niet rechtstreeks op 
de stof.
4. Voeg de voorbevochtigde stof toe en verhoog de temperatuur tot net onder het kookpunt (85°C).
5. Laat het een half uurtje sudderen en roeren.
6. Zet het vuur uit en haal de stof uit het verfbad. Wees voorzichtig, want de stof en het verfbad zullen heet zijn. 
Draag handschoenen om resten te vermijden.
De kleurstof kan de huid bevlekken.
7. Was de stof met een mild wasmiddel in koud water en droog het.

Toplading wasmachinemethode :
1. Vul de wasmachine met net genoeg warm water om de stof vrij te laten bewegen.
2. Voeg het pakketje iDye oplosbare kleurstof toe. Roer gedurende 30 seconden of meer totdat het pakketje is opge-
lost.
3. Voor katoen, linnen en rayon, voeg een kopje/270g niet-gejodeerd zout toe. Voeg voor zijde 78 ml witte azijn (1/3 
kopje) toe.
4. Voeg voorbevochtigde stof toe.
5. Verleng de verftijd door het wasprogramma te resetten voordat het spoelprogramma begint. Hoe langer de verftijd, 
hoe donkerder de kleur en hoe beter de fixatie. Wij adviseren een kleurtijd van 50-60 minuten.
6. Laat de cyclus eindigen.
7. Was het kledingstuk met een mild wasmiddel in koud water en droog het af.
Opmerking: De meeste wasmachines houden aan het einde van de cyclus wat water in de buitenste kuip. Doe een 
korte was/spoelbeurt met uw
een wasmiddel na het verven om eventuele kleurresten te verwijderen. Als u hard water in uw omgeving heeft, is het 
ook raadzaam om het residu in de tank af te vegen, omdat zeepresten zich kunnen ophopen en zich vasthechten aan 
de kleurstofdeeltjes.



Voorlader wasmachinemethode :

1. Los het pakje iDye Soluble Dye op in ongeveer twee kopjes heet water.
Voor katoen, linnen en rayon lost u een kopje niet-gejodeerd zout op in ongeveer een kwart van het warme water.
Als je zijde verft, gebruik dan 1/3 kopje witte azijn in plaats van niet-gemodificeerd zout.
Opmerking: Bij frontladingsmachines met een voorspoeling moet tussen de spoeling en het wasprogramma kleurstof 
worden toegevoegd.
2. Giet de opgeloste kleurstof en het opgeloste zout of de niet-gejodeerde azijn in de bodem van de wastobbe.
3. Voeg de voorbevochtigde stof toe.
4. Stel uw machine zo af dat het water zo heet mogelijk is en de wascyclus zo lang mogelijk duurt. Als u in staat bent 
om de wascyclus te verlengen, doe dat dan. Hoe langer je de stof in het was- en verfcircuit laat zitten, hoe donkerder 
de kleur en hoe beter de houvast.
5. Wanneer de machine klaar is met het wasprogramma, geeft u de machine de tijd om de rest van het was/spoel/
afzuigprogramma af te ronden.
6. Was het kledingstuk met een mild wasmiddel in koud water en droog het af.
Opmerking: Wij raden u aan uw wasmachine grondig te reinigen nadat u de stof heeft geverfd. De meeste frontla-
dende wasmachines vangen het restwater op in de afdichting van de voordeur en houden het water ook vast in de 
buitenste kuip. Veeg de deurverzegeling voorzichtig af en voer een korte cyclus uit met uw gebruikelijke wasmiddel na 
het verfproces. (U kunt de gebruikershandleiding van uw wasmachine raadplegen voor reinigingsinstructies).

*
Voor polyestermixen
1. Kies een iDye Poly kleur die het dichtst bij de iDye kleur die u aan het verven bent en voeg beide verpakkingen toe 
aan het verfbad.
2. Volg de stoofpotmethode. Laat het verfmengsel een uur tot een uur en ½ sudderen.

*
Voor katoen- en zijdemixen:
Als je een mengsel van katoen en zijde maakt en je weet niet of je zout of azijn moet toevoegen, heb je drie moge-
lijkheden:
1. De keuze tussen azijn en zout is niet essentieel. Beide werken heel goed.
2. Voeg geen van beide toe, maar gebruik veel warmte in het verfbad (stoofpotmethode).
3. Maak twee aparte verfbaden, een met zout en de andere met azijn. Deze methode is waarschijnlijk het beste voor 
donkere kleuren.


