WASVOORSCHRIFTEN
MUTA SPORTSWEAR
Hoe
behandel je de
sportkleding voortijdens- en na het
wassen.

THE TEAMSPORT PROFESSIONAL
We zijn erg content dat u de sportkleding van Muta Sportswear heeft gekozen

In onze kleding worden de meest hoogwaardige stoffen en
opdrukken gebruikt wat leidt tot duurzaamheid en een perfecte
uitstraling. Om deze uitstraling te behouden dient u de kleding
zorgvuldig te behandelen.
De garantie die wij geven op de sportkleding is 5 jaar en kan alleen
worden gegarandeerd als u zich houdt aan de wasvoorschriften.

TIPS
• Stop de wasmachine niet te vol. De wasmachine moet voldoende
water door de stof kunnen mengen, zodat het wasresultaat
optimaal is.
Muta Sportwear

• Gebruik een krachtig vloeibaar wasmiddel
• Vlekken gaan er het beste uit als de kleding wordt voorbehandeld
met vlekkenverwijderaar (Shout of Vanish) of groene zeep. Gebruik
een borsteltje om hardnekkige vlekken te verwijderen. Laat de
kleding, indien nodig, een nacht in de week staan.
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Het voordeel bij sublimatie is dat de
sponsorteksten en nummers in de
stof zijn verwerkt. Hierdoor kunnen
sponsorteksten en/of nummers niet
loslaten en/of verkleuren tijdens het
wassen.

BELANGRIJKSTEN
Niet heet
strijken

Voorschriften
• Sportkleding dient zo snel mogelijk na gebruik
te worden gewassen of direct in de week te
worden gelegd.
• De sportkleding dient apart gewassen te
worden. Bij voorkeur shirts, broekjes en kousen
niet bij elkaar in de wasmachine doen.
• De sportkleding kan, als het erg smerig is, op
60 graden gewassen worden. In het waslabel
staat tot 30 graden, maar dit is niet altijd
voldoende. De kleding mag beslist niet in de
kookwas! Het wordt aanbevolen de shorts altijd
op 60 graden te wassen.

Niet
heet in de
droger

• Kousen mogen niet heter gewassen worden
dan 30 graden. Ook mogen de kousen niet in
de droger. Dit veroorzaakt verkleuring en verlies
aan rek in de stof.
• De sportkleding mag niet heet worden
gestreken. Dit leidt tot vlekken, omdat de
bedrukking op de kleding gaat reageren boven
de 40 graden
• Het is niet noodzakelijk de sportkleding in de
droger te stoppen. De kleding droogt door de
samenstelling van de stof al snel, omdat de
vezel geen vocht opneemt. Voor een sneller
droogresultaat kunt u de centrifugesnelheid van
uw wasmachine hoger zetten.

Geen
kookwas

Sportkleding
en kousen apart
wassen

[2]

