
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*.


