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Verda Stärkelse tub

Produktfakta
Högkoncentrerad stärkelse för t ex skjortor, blusar, gardiner och dukar.
Egenskaper
Verda innehåller Lystin som gör vitt vitare och kulörer klarare. Verda gör
strykning lätt och håller tvätt efter tvätt.
Artikelnummer
103221
Innehåll
Naturstärkelse.
Förpackning
Tub, 100 g.
Åtgång/Dosering
Mycket lätt stärkning - 1 tsk till ½ L vatten.
Lätt stärkning – 2 tsk till ½ L vatten.
Medel stärkning – 4 tsk till ½ L vatten.
Hård stärkning – 8 tsk till ½ L vatten.
Tjocka textilier kräver högre koncentration än tunna.
Hantering & Lagring
Undvik direktkontakt med koncentratet.
Förvaras i rumstemperatur.
Avfallshantering
Destrueras enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din
kommun.
Övrigt
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående
meddelande.

Gör så här
Textilierna ska vara rena och torra innan de behandlas med Verda
Stärkelse. Dosera Verda efter blandningstabellen. Använd ej mer Verda
än tabellen anger. Om du är osäker på doseringen. Börja med en låg
koncentration.
1. Använd en varm tesked vid doseringen och vispa ut cremen
ordentligt i vattnet.
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2. Lägg plaggen i Verda-lösningen och krama igenom dem väl under
5-10 minuter.
3. Låt plaggen torka något och stryk sedan. Styvnaden framträder först
efter att plagget har kallnat. Låt därför plaggen kallna innan de viks
ihop.
Nylonstrumpor
Damstrumpor av nylon håller längre om de Verda-stärks. Gör en lätt
stärkning.
Plisseringsveck/Pressveck
Plisseringsveck på kjolar och pressveck på byxor håller sig mycket längre
om de fuktas med Verda-lösning (2 tsk till ½ liter vatten). Använd en
presstrasa som fuktats med Verda-lösningen och stryk på svag värme.
Mattor
Mattor som blivit sladdriga blir fina igen med Verda. Pensla Verdalösning på baksidan och låt torka. För att få ännu bättre styrsel går det
bra att stryka mattan med strykjärn. Pensla även mattfransarna så ligger
de stilla.
Hattar
Hattar som förlorat sin styrsel kan fräschas upp genom en Verda
behandling. Ta 2 tsk Verda till ½ liter vatten och stryk på lösningen med
en mjuk pensel eller linnetrasa. Låt torka med kullen utbucklad. Efter
ångning går det sedan lätt att forma hatten.

Tänk på att
• Sitter kapsylen hårt, doppa den i kallt vatten.
Sök stad
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