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DYLON MACHINE DYE (Veļas mašīnas Krāsa) 
 
 
Piešķirs Jūsu apģērbam, džinsiem, dvieļiem un citiem izstrādājumiem jaunas, 
spilgtas krāsas. 
 
Piemērotie materiāli: kokvilna, lins, viskoze. Rezultāts uz poliestera-kokvilnas 
jauktajiem audumiem būs gaišāks. Nav paredzēts tīras sintētikas, vilnas, zīda un 
audumu ar speciālu pēcapstrādi (piemērām, tikai ķīmiski tīrāmo audumu) krāsošanai. 
Uz iepakojuma attēlotais krāsas tonis attēlo rezultātu uz balta kokvilnas auduma. 
Gala rezultātā iegūtais tonis ir atkarīgs no auduma sākotnējās krāsas un tā struktūras 
(piemēram, zila krāsa uz dzeltena auduma dos zaļu rezultātu). 
Tikai krāsošanai veļas mašīnās ar veļas ielādi no sāniem. 
Paliekošs, krāsu noturīgs rezultāts. 
 
Jums būs nepieciešami: 
 

▪ 500g sāls 
▪ Gumijas cimdi 

 
Cik daudz krāsas nepieciešams: 
 
Ar 1 iepakojuma saturu var pilnībā nokrāsot 500g sausi svērta apģērba, t.i. 1 bikses 
vai 2 kreklus, vai svārkus/kleitu, vai lielo dušas dvieli. 
Ar 2 iepakojumiem - 1 pārvalku vai aizkarus. Ar 1 iepakojumu var nokrāsot līdz pat 
1250g sausi nosvērta auduma, iegūstot nedaudz gaišāku toni. 
 
Krāsošana neietekmē nākamā apģērba mazgāšanu, kā arī nebojā Jūsu veļas 
mašīnu! 
 
Lūdzu uzmanīgi izlasiet klāt pievienoto detalizēto instrukciju. 
Nesatur fosfātus. 
 
 
Kairinošs 
Satur: 

▪ C.I. Reactive Yellow 125 
▪ Saskaroties ar ādu var izraisīt jūtīgu reakciju. 
▪ Kairinošs acīm. 
▪ Sargāt no bērniem. 
▪ Neieelpot krāsas putekļus. 
▪ Izvairīties no saskarsmes ar ādu. 
▪ Acīs iekļūšanas gadījumā, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un 

griezties pēc palīdzības pie ārsta. 
▪ Lietojiet piemērotus cimdus. 
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Lietošanas informācija: 

▪ Lietošanai tikai veļas mašīnās ar veļas ielādi no priekšpuses. 

▪ Piemērotie materiāli: kokvilna, lins, viskoze un poliestera-kokvilnas jauktie 
materiāli. Krāsa būs gaišāka uz poliestera-kokvilnas jauktajiem materiāliem, jo 
sintētiskie materiāli NEUZŅEM krāsu. 

▪ 1 iepakojums nokrāsos 500g sausa auduma. Krāsojot vairāk auduma (līdz 1250g), 
iegūtais tonis būs gaišāks. 

 

Jums būs nepieciešami:  

▪ 500g sāls (neatkarīgi no izmantoto krāsas iepakojumu skaita) 
▪ Gumijas cimdi 
 
 

Instrukcija: 

1. Nosveriet sausu audumu vai apģērba gabalu. Rūpīgi izmazgājiet to (pat ja tas ir 
jauns), lai atbrīvotos no traipiem vai auduma pārklājumiem (var būt ar aci 
nesaskatāmi). Atstājiet audumu vai apģērba gabalu mitru. 

2. Lietojot gumijas cimdus, izberiet krāsu tukšā, sausā veļas mašīnas apģērbam 
paredzētajā nodalījumā (ne veļas pulverim vai mīkstinātājam paredzētajos 
atvilktnes nodalījumos). 

3. Pārberiet izbērtajai krāsai pāri 500g sāls. Ielieciet mitro audumu vai apģērba 
gabalu. 

4. Palaidiet 60°C programmu krāsainajiem audumiem bez priekšmazgāšanas. 

5. Programmai beidzoties, ieberiet veļas pulveri tam paredzētajā atvilktnē un 
palaižat visaugstākās temperatūras programmu, kas audumam iespējama (95°C, 
ja iespējams). Ja iespējamā temperatūra krāsojot ir bijusi mazāka par 95°C, pēc 
cikla pabeigšanas izņemiet audumu vai apģērbu no veļas mašīnas un pilnībā 
izlaižat cauri 95°C programmu ar mazgāšanas līdzekli, lai nodrošinātu mašīnas 
attīrīšanos no krāsas. 

6. Žāvējot audumu, izvairieties no tiešas karstuma vai saules staru iedarbības. Ja 
pēdējais mazgāšanas cikls ir bijis zem 95°C temperatūras, pirmās pāris reizes 
mazgājiet audumu vai apģērbu atsevišķi, lai atbrīvotos no krāsas pārpalikuma. 
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