• Gewassen denim •

Hoe onderhoud je je spijkerbroek?
Je draagt je favoriete spijkerbroek het liefst iedere dag. Je wil natuurlijk dat je
spijkerbroek zo lang mogelijk goed blijft. Het behandelen van een spijkerbroek
is een van de grootste dilemma’s die er is. Er zijn meerdere wegen die je kan
bewandelen om je spijkbroek goed te behandelen. Wij hebben een groot aantal
wegen zelf bewandeld.
Wij willen je een zo goed mogelijk advies geven om zo lang mogelijk plezier te
hebben van je spijkerbroek.
Veel spijkerbroeken bestaan tegenwoordig niet meer uit 100% katoen. Fabrikanten en merken zijn constant stoffen aan het ontwikkelen waarvan spijkerbroeken worden gemaakt. Zo zit er in veel broeken stretch (elastaan) en wordt er
soms ook nog eens polyester aan de stof toegevoegd. Elastaan zorgt ervoor dat
de spijkerbroek elastisch is. Als dit niet de stof zou zitten is er geen bewegingsvrijheid in de spijkerbroek. Polyester zorgt ervoor dat de stof zachter aanvoelt.
Door het de verschillende samenstellingen van materialen in de stof is het
belangrijk om te weten hoe je een spijkerbroek behandeld. Zorg er dus voor dat
je altijd in het was etiket kijkt voordat je een spijkerbroek gaat wassen. Kijk ook
even uit welke stoffen de spijkerbroek bestaat.
“Een spijkerbroek is als wijn, hoe ouder, hoe beter. Het wordt als een tweede
huid. Zorg goed voor je spijkerbroek. Een goede spijkerbroek is je beste vriend!”

• Wasinstructies voor een gewassen spijkerbroek •
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Wassen
- Was je spijkerbroek altijd binnenste buiten.
- Wasmiddel en wasverzachter zijn niet voor iedere spijkerbroek geschikt en
poederwasmiddel kan vlekken achterlaten op donkere spijkerbroeken.
- Was spijkerbroeken altijd apart van andere kleding en was niet meer dan 4
spijkerbroeken tegelijk. Het gewicht kan te zwaar worden waardoor
spijkerbroeken beschadigd kunnen raken.
- Was een spijkerbroek altijd op de laagste tempratuur dus 30 graden. Want hoe
hoger de tempratuur hoe strakker het katoen bind daarnaast raken synthetische
stoffen sneller beschadigen bij een hoge tempratuur.
- Om je zwarte spijkerbroek, zwart te houden, stop deze voor de eerste wasbeurt in
een teiltje azijn. De kleurstof hecht hierdoor beter aan de vezels.
Drogen
- Gooi een spijkerbroek nooit in de droger, mits 100% katoen. Synthetische stoffen
raken snel beschadigd en vervormen. Door het drogen slijt de broek dan sneller.
- Hang een spijkerbroek uit om te laten drogen, niet in de zon of binnenste buiten
om verkleuring tegen te gaan.
Strijken
- Een spijkerbroek van 100% katoen mag extreem warm gestreken worden,
een spijkerbroek met synthetische stoffen moet op een zo koud mogelijke stand
gestreken worden.
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