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DYLON MACHINE DYE (NEW 40°C) 

Krāsošanai veļas mašīnā 
 

 
Iegūtais krāsas tonis būs atkarīgs no 3 faktoriem: 
 
 
1. AUDUMA VEIDA 

 Kokvilna, lins un viskoze nokrāsojas pilnā spilgtumā 
 Poliestera/kokvilnas & poliestera/viskozes sajaukumi nokrāsosies nedaudz gaišākā tonī 
 Vilnas, zīda, poliestera, akrila, neilona audumus, kā arī audumus ar īpašu pēcapstrādi (piemēram,” tikai 

ķīmiski tīrāmi audumi”) nevar nokrāsot ar šo krāsu. 
 
2. AUDUMA DAUDZUMA 

 Ar vienu krāsas paciņu Jūs varēsiet nokrāsot līdz 600 g sausā veidā svērta auduma (piem., garās bikses, 

vannas dvieli, pārvalku) pilnā spilgtumā un līdz 1.2 kg (piem., dūnu segu) gaišākā tonī 
 Izmantojot vairākus iepakojumus vienlaicīgi, Jums ir iespēja pilnā tonī nokrāsot lielākus materiāla 

daudzumus, piem. ar 2 paciņām 1200g (piem., dūnu segu) vai 4 paciņām 2 kg (piem., aizkarus) 
 

3. SĀKOTNĒJĀ AUDUMA KRĀSAS 
 Jūs varat pārkrāsot vienu piesātinātu krāsas toni citā (vai pārkrāsot to gaišākā tonī) izmantojot DYLON 

PRE-DYE, kurš audumu pirms krāsošanas padara gaišāku, paverot iespējas lielākai krāsu toņu 
iespējamībai.  

 Spēkā ir krāsu sajaukšanās principi, piem., zilas krāsas rezultāts uz sarkanas krāsas būs purpura tonis. 
 Oriģinālie auduma raksti var spīdēt cauri. 

 

 
INSTRUKCIJA 
 
 Nosveriet sausu audumu, lai pārliecinātos, ka jūsu rīcībā ir pietiekošs krāsas daudzums  

 Kārtīgi izmazgājiet audumu/apģērba gabalu, pat ja tas ir jauns, lai atbrīvotos no traipiem vai neredzamiem 
ķīmiskiem pārklājumiem.  

 Izmantojot gumijas cimdus, iztukšojiet paciņas saturu veļas mašīnas veļai paredzētajā metāla tvertnē (bet ne 
pulverim/mīkstinātājiem paredzētajā nodalījumā!)  

 Pievienojiet 500g sāls, pārberot to pāri krāsas pulverim (tikai 500g ir nepieciešami jebkādam krāsas 
daudzumam) 

 Ievietojiet mitru nesalocītu auduma/apģērba gabalu. 

 Palaidiet 40°C kokvilnas audumiem paredzēto ciklu (neizmantojiet pirms-mazgāšanu, ekonomisko vai pus 

veļas daudzuma ciklus)  

 Kad pabeigts, pievienojiet veļas mazgājamo pulveri (tam paredzētajā nodalījumā) un palaidiet vēlreiz 40°C 
kokvilnas audumiem paredzēto ciklu. 

 Izņemiet no veļas mašīnas audumu/apģērbu, pievienojiet veļas pulveri un palaidiet tukšu veļasmašīnu 40°C 
ciklā, lai to iztīrītu. 

 Ţāvējiet audumu/apģērbu, izvairoties no tiešas karstuma vai saules gaismas iedarbības. 

 
 
MŪSU SOLĪJUMS: Šī krāsa nekādā gadījumā nebojās jūsu veļas mašīnu un nekādi neietekmēs turpmākās 
mazgāšanas. 
 

 
NODERĪGI PADOMI 
 
 Krāsojiet veļas mašīnās, kurās veļas ielāde ir paredzēta no sāniem (ne no augšas). Nekrāsojiet publiskajās 

veļas mazgātavās 
 Lai izvairītos no veļas sagulšanās, kas var radīt nevienmērīgu nokrāsošanos, krāsojiet vienā reizē veļas 

daudzumu, kas nepārsniedz pusi no veļas mašīnas maksimālā tilpuma 
 Vienā reizē nelietojiet vairāk kā piecas paciņas krāsas 
 Krāsa var arī nenoklāt pleķus, izbalējušas vietas vai balinātāju atstātas pēdas 
 Gadījumā, ja mašīnā pēc krāsošanas ir palicis nedaudz krāsas, ieberiet/ielejiet metāliskajā veļas tvertnē 

nedaudz balinātāju, pievienojiet veļas pulveri tam paredzētajā nodalījumā un palaidiet tukšu mašīnu 40°C ciklā 
 Pēc krāsošanas, pirmās pāris reizes nokrāsotos apģērba gabalus ieteicams mazgāt atsevišķi vai kopā ar citiem 

līdzīgas krāsas apģērbiem, lai pilnībā atbrīvotos no jebkādiem krāsas atlikumiem 
 Poliestera šuves nenokrāsosies 
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