
Microfiber doeken: 
Eerste gebruik en onderhoud
Eerste gebruik
Voor het eerste gebruik van een microfiber doek wordt aangeraden om deze eerst een keer te 
wassen. Dit voorkomt dat er eventuele losse vezels van de doek op de lak achterblijven tijdens het 
gebruik. De manier van wassen is hetzelfde als bij een normale wasbeurt voor de microfiber doek, 
echter mag de hoeveelheid wasmiddel gehalveerd worden.

- Zet de machine op een synthetisch programma van 30 graden
- Indien aanwezig, schakel de optie “extra water” in
- Aantal toeren voor centrifugeren mag op standaard blijven staan
- Voor het eerste gebruik raden wij een halve hoeveelheid “microfiber wasmiddel” aan
- Was de doek(en) zonder andere was zoals kleding, witgoed, theedoeken etc.

Wassen in de machine

Wassen met de hand

- Zet de droger op een lage stand. Bij sommige drogers heet dit “strijkdroog”, bij anderen wordt de 
   temperatuur vermeld. Raadpleed desnoods de handleiding om te bepalen welke stand gelijk is aan 
   “strijkdroog”
- Controleer dat het filter van de droger leeg en schoon is
- Schakel de droger in
- De doeken kunnen ietwat klam uit de droger komen, een paar uur drogen aan de lucht is voldoende 
   om ze helemaal droog te laten worden   om ze helemaal droog te laten worden
- Vouw de doeken op, en berg ze op in een schone, stofvrije omgeving

Drogen in de droger

- Hang de microfiber doeken over de waslijn, hang grote doeken niet aan hun eigen gewicht
- Voorkom dat de doeken buiten hangen wanneer het erg stoffig is om te voorkomen dat ze weer 
   vies worden
- Als de doeken zo goed als droog zijn, stop ze dan dan in de droger op een “temperatuurloze stand” 
   waarbij de doeken wel opgeklopt en uitgeblazen worden, zonder dat er warmte gebruikt wordt
- Vouw de doeken op, en berg ze op in een schone, stofvrije omgeving

Drogen aan de waslijn
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