Hoe gebruik ik Rit All-Purpose Dye
Belangrijke aantekeningen
Materiaal
Deze kleurstof is geschikt voor natuurlijke stoffen, zoals katoen, linnen, wol, zijde en ramie.
Daarnaast is het geschikt voor nylon en rayon. Als het materiaal dat u wil verven bestaat uit meer
dan 35% synthetisch materiaal (zoals polyester, acryl of acetaat), gebruik dan Rit DyeMore voor
synthetische stoffen.
Kleur
Als het kledingstuk dat u verft wit of gebroken wit is, moet u in staat zijn om een overeenkomstige
kleur te bereiken. Als uw kledingstuk echter al een kleur heeft, is uw enige optie om het over te
kleuren met een donkerdere kleur.
Patronen en logo's
Als het kledingstuk dat u verft een patroon of logo heeft, zal de kleur die u gebruikt zich vermengen
met de bestaande kleur (en) in de stof en nieuwe kleuren creëren.
Bleekvlekken en zonneschade
Zon en bleekmiddel beschadigen de stof, waardoor het erg moeilijk is om te verven. Helaas betekent
dit dat we niet kunnen garanderen dat kleurstof de vlekken zal bedekken.

Verf methodes
Je kunt 3 verschillende verf methodes gebruiken: de spoelbak- of emmermethode, de stove-top
methode of de wasmachinemethode. De instructies voor deze methodes zijn hieronder beschreven:

1) Spoelbak- of emmermethode
Wanneer gebruiken?
Gebruik voor algemene kleurstofprojecten de gootsteen- of emmermethode (verven in warm
water in de gootsteen of in een emmer).
Instructie
1) Om te bepalen hoeveel kleurstof er nodig is,
weeg het te verven item op een
voedselweegschaal of schat het gewicht. Als
algemene richtlijn, één vloeibare fles kleurt 1
kilogram droge stof. Als je een zeer heldere
kleur probeert te krijgen, verdubbel dan de
hoeveelheid verf.
2) Het vezelgehalte en het gewicht hebben
invloed op hoe de kleur eruit komt te zien.
Als je twijfelt of je stof de kleurstof
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accepteert of de gewenste kleur krijgt, raden we je aan eerst een staal te testen.
Verwijder voor het verven zichtbare vlekken op het kledingstuk. Dit helpt bij het
verkrijgen van uniforme kleurresultaten bij het verven. Was het item voor in warm
zeepwater. Dit helpt bij het verwijderen van afwerkingen die de kleurstofabsorptie
kunnen verstoren.
Bedek het werkgebied met een plastic tafelkleed en houd papieren handdoekjes bij de
hand om te beschermen tegen mogelijk morsen.
Draag rubberen handschoenen om je handen te beschermen tegen vlekken en om ze te
isoleren wanneer je met heet water werkt.
Vul een plastic bak/emmer of RVS spoelbak met voldoende water zodat de stof vrij kan
bewegen. We raden aan om voor elke 0,5 kg stof 11,5 liter water te gebruiken. Het water
moet idealiter 60 ° C zijn. Als kraanwater niet heet genoeg is, verwarm dan water op het
fornuis of in de waterkoker en voeg toe aan het verfbad.
Om de kleur te verbeteren: (1) voeg 250 gram zout toe bij het verven van stoffen die
katoen, rayon, ramie of linnen bevatten; (2) voeg 200 ml azijn toe bij het verven van
stoffen die nylon, zijde of wol bevatten.
Voeg 5 milliliter afwasmiddel toe om het verven te bevorderen.
Test de kleur door een papieren handdoekje in het verfbad te dopen. Als de kleur te licht
is, voeg dan meer kleurstof toe. Als de kleur te donker is, voeg dan meer water toe.
Maak het item dat je gaat verven nat en voeg het toe aan het verfbad.
Roer langzaam en continu. De eerste 10 minuten zijn het meest kritiek. Roeren zorgt
voor een gelijkmatige kleur zonder vlekken.
Het item kan in verfbad blijven van 10 minuten tot een uur. Als je een polyesterkatoenmix verft, houd je de stof minimaal 30 minuten in het verfbad om ervoor te
zorgen dat de kleur volledig wordt opgenomen. Nylon heeft de neiging zeer snel en veel
donkerder te verven dan andere vezels, zodat de werkelijke tijd die nodig is in het
verfbad minder is.
Wanneer de gewenste kleur is bereikt, verwijder je het item uit het verfbad. De stof ziet
er donkerder uit als hij nat is en droogt lichter.
Gebruik Rit ColorStay Dye Fixative onmiddellijk na het verven en voor het wassen om de
kleur te verbeteren en kleurbloeding te verminderen (aanbevolen).
Spoel in koud water tot het spoelwater helder begint te worden.
Wassen in warm water met een mild wasmiddel, spoelen en drogen.

Bekijk hier een handig instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=wL6NFLL8NI0
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2) Stove-top methode
Wanneer gebruiken?
Als je op zoek bent naar een zo levendig, helder
mogelijke kleur (of je verft nylon), gebruik dan de
stove-top methode (verven in heet water in een pan).
Instructie
1) Om te bepalen hoeveel kleurstof er nodig is, weeg
het te verven item op een voedselweegschaal of
schat het gewicht. Als algemene richtlijn, één
vloeibare fles kleurt 1 kilogram droge stof. Als je
een zeer heldere kleur probeert te krijgen,
verdubbel dan de hoeveelheid verf.
2) Het vezelgehalte en het gewicht hebben invloed op hoe de kleur eruit komt te zien. Als je
twijfelt of je stof de kleurstof accepteert of de gewenste kleur krijgt, raden we je aan
eerst een staal te testen.
3) Verwijder voor het verven zichtbare vlekken op het kledingstuk. Dit helpt bij het
verkrijgen van uniforme kleurresultaten bij het verven. Was het item voor in warm
zeepwater. Dit helpt bij het verwijderen van afwerkingen die de kleurstofabsorptie
kunnen verstoren.
4) Bedek het werkgebied met een plastic tafelkleed en houd papieren handdoekjes bij de
hand om te beschermen tegen mogelijk morsen.
5) Draag rubberen handschoenen om je handen te beschermen tegen vlekken en om ze te
isoleren wanneer je met heet water werkt.
6) Vul een RVS pan met voldoende water zodat de stof vrij kan bewegen. We raden aan om
voor elke kilo stof drie liter water te gebruiken.
7) Om de kleur te verbeteren: (1) voeg een kopje zout toe bij het verven van stoffen die
katoen, rayon, ramee of linnen bevatten; (2) voeg een kopje azijn toe bij het verven van
stoffen die nylon, zijde of wol bevatten.
8) Voeg 1 theelepel afwasmiddel toe om het verven te bevorderen.
9) Dek de pan af en verwarm het water op het fornuis tot net onder het kookpunt (of
ongeveer 93,3 ° C).
10) Wanneer het water begint te sudderen, giet dan de goed geschudde vloeibare kleurstof
in het verfbad en meng goed.
11) Test de kleur door een papieren handdoek in het verfbad te dopen. Als de kleur te licht
is, voeg dan meer kleurstof toe. Als de kleur te donker is, voeg dan meer water toe.
12) Maak het item dat je gaat verven nat en voeg het toe aan het verfbad.
13) Laat het water zachtjes sudderen en houd de temperatuur constant.
14) Roer langzaam en continu. De eerste 10 minuten zijn het meest kritiek. Roeren helpt om
een egale kleur te garanderen zonder vlekken.
15) Het item kan in verfbad blijven van 10 minuten tot een uur. Als je een polyesterkatoenmix verft, houdt je de stof minimaal 30 minuten in het verfbad om ervoor te
zorgen dat de kleur volledig wordt opgenomen. Nylon heeft de neiging zeer snel en veel
donkerder te verven dan andere vezels, zodat de werkelijke tijd die nodig is in het
verfbad minder is.
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16) Wanneer de gewenste kleur is bereikt, verwijder je het item uit het verfbad. De stof ziet
er donkerder uit als hij nat is en droogt lichter. Knijp overtollige verf uit.
17) Gebruik Rit ColorStay Dye Fixative onmiddellijk na het verven en voor het wassen om de
kleur te verbeteren en kleurbloeding te verminderen (aanbevolen).
18) Spoel in koud water tot het spoelwater helder begint te worden.
19) Wassen in warm water met een mild wasmiddel, spoelen en drogen.

3) Wasmachinemethode
Wanneer gebruiken?
Als je grote materialen wil verven of op zoek bent naar de gemakkelijkste verfmethode,
gebruik dan de wasmachinemethode (verven in de wasmachine).
Instructie
Een opmerking over kleurstof en
wasmachines (door Nakoma,
fabrikant Rit): als je nog nooit verf in
een wasmachine hebt gebruikt,
begrijpen we waarom je zenuwachtig
zou zijn! Wie wil er een paarse
wasmachine? Nou, misschien wij.
Desalniettemin kunnen we u beloven
dat Rit geen metalen onderdelen op je
machine permanent zal verkleuren. Rit
wordt al tientallen jaren in
wasmachines gebruikt, daterend uit de
tijd dat de elektrische wasmachine in
de jaren vijftig werd uitgevonden. We
bedachten de uitdrukking "Push
Button Color!" begin jaren 60 om het
huwelijk tussen Rit en wasmachines te
promoten. We hebben zelfs vloeibare
kleurstof gelanceerd, zodat het
gemakkelijker zou zijn om Rit in uw machine te gebruiken. Met zoveel geschiedenis kunt u
erop vertrouwen dat uw wasmachine de komende decennia kleurstofvrij blijft.
Met de groeiende populariteit van wasmachines met voorlader, hebben we ontdekt dat
kleurstof de plastic onderdelen rond de machine kan vlekken als deze niet meteen wordt
schoongemaakt; dus het is belangrijk om direct na het verven schoon te maken, wat we
hieronder beschrijven.
Bekijk hier een handig instructiefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=7TQurGr0NwQ
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Raadpleeg deze handleiding voor de ladingsgrootte om te bepalen hoeveel kleurstof
benodigd is. Als je een zeer hldere kleur probeert te bereiken, verdubbel dan de
kleurverhouding:
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Voorlader (Front Loader) Wasmachine instructie
1) Verwijder voor het verven zichtbare vlekken op het kledingstuk. Dit helpt bij het verkrijgen
van uniforme kleurresultaten bij het verven. Was het item voor in warm zeepwater. Dit helpt
bij het verwijderen van afwerkingen die de kleurstofabsorptie kunnen verstoren.
2) Maak de stof nat en plaats het item in de wasmachine.
3) Stel de watertemperatuur in op de heetst mogelijke instelling en een wascyclus van minimaal
30 minuten of langer. Hoe langer het item in de kleurstof zit, hoe donkerder de kleur zal zijn.
4) Draag rubberen handschoenen, meng de goed geschudde vloeibare kleurstof met 4 kopjes
zeer heet water in een bakje. Goed roeren.
5) Los in een aparte bak 1 kopje zout op in 4 kopjes heet water als je natuurlijke vezels zoals
katoen of linnen verft. Als je zijde of nylon verft, meng dan 1 kopje witte azijn met 2 tot 4
kopjes heet kraanwater.
6) Voeg 1 theelepel afwasmiddel toe aan de bak om het verven te bevorderen.
7) Start het wasprogramma.
8) Verwijder het wasmiddelbakje uit de wasmiddellade.
9) Giet de kleurstofoplossing in de dispenser. Giet vervolgens de zout- of azijnoplossing erbij.
Spoel de dispenser grondig door met nog 4 kopjes heet kraanwater.
10) Gebruik Rit ColorStay Dye Fixative onmiddellijk na het verven en voor het wassen om de
kleur te verbeteren en kleurbloeding te verminderen (aanbevolen).
11) Was het item nogmaals met een mild wasmiddel.
12) Om de wasmachine schoon te maken: Veeg de binnenkant van het deksel schoon en giet een
beetje bleekmiddel door de interne dispenser (als die er is), omdat er kleurstoffen in deze
gebieden kunnen komen. Vul vervolgens de wasmachine tot het hoogste waterniveau dat er
is en selecteer de heetste watertemperatuurinstelling. Voeg wasmiddel toe met 2 kopjes
bleek (chlorine bleach) en voer een volledige wascyclus uit met 3 oude handdoeken.
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Bovenlader (Top Loader) Wasmachine instructie
1) Verwijder voor het verven zichtbare vlekken op het kledingstuk. Dit helpt bij het verkrijgen
van uniforme kleurresultaten bij het verven. Was het item voor in warm zeepwater. Dit helpt
bij het verwijderen van afwerkingen die de kleurstofabsorptie kunnen verstoren.
2) Gebruik de heetste waterstand en vul de machine met voldoende water zodat de stof vrij kan
bewegen.
3) Schud de fles met vloeibare kleurstof en voeg kleurstof toe aan de machine. Meng goed om
de kleurstof gelijkmatig te verdelen.
4) Maak de stof nat en plaats het item in de wasmachine.
5) Als je natuurlijke vezels zoals katoen of linnen verft, voeg dan een kopje zout toe aan het
verfbad. Als je zijde of nylon verft, voeg dan een kopje witte azijn toe aan het verfbad. Meng
goed.
6) Voeg 1 theelepel afwasmiddel toe om het verven te bevorderen.
7) Items moeten minimaal dertig minuten tot maximaal één uur in het verfbad liggen voordat
de spoelcyclus begint. Gebruik een uitgebreide instelling of reset de instelling voordat de
spoelcyclus begint om de wastijd te verlengen. Merk op dat hoe langer het item in het
verfbad zit, hoe donkerder de kleur zal zijn. Voor omvangrijke items, zoals gordijnen of grote
hoezen, raden we aan om de waslading periodiek te stoppen om het item te ontwarren en af
te wikkelen. Dit helpt bij het voorkomen van ongelijkmatig verven en het vormen van lichtere
gebieden. Vergeet niet om rubberen handschoenen te dragen bij het hanteren van het item
halverwege de cyclus.
8) Gebruik Rit ColorStay Dye Fixative onmiddellijk na het verven en voor het wassen om de
kleur te verbeteren en kleurbloeding te verminderen (aanbevolen).
9) Was het item in warm water met een mild wasmiddel.
10) Om de wasmachine schoon te maken: Veeg de binnenkant van het deksel schoon en giet een
beetje bleekmiddel door de interne dispenser (als die er is), omdat er kleurstoffen in deze
gebieden kunnen komen. Vul vervolgens de wasmachine tot het hoogste waterniveau dat er
is en selecteer de heetste watertemperatuurinstelling. Voeg wasmiddel toe met 2 kopjes
bleek (chlorine bleach) en voer een volledige wascyclus uit met 3 oude handdoeken.
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