Skötselråd för DjjHomes mullbärssilke
Silket håller sig fräscht länge
☻ Behandla silket
som ull
☻ Tvätta inte för
ofta, häng istället
silket någonstans
luftigt och vädra
efter användning

Tvättmedel
Tvättmedlet som ska användas bör ha ett pH-värde något under 7. Helst ska
tvättmedlet särskilt för tvätt av silkesplagg användas.
☻ Använd alltid av oss rekommenderat
tvättmedel för DjjHomes mullbärssilke!
☻ Använd ej vanligt tvättmedel, hårschampo
eller diskmedel.

Handtvätt
Det är handtvätt som gäller för naturliga silkesplagg. Gnugga plagget försiktigt,
doppa plagget i vatten (ej över 30 grader) ett antal gånger och krama försiktigt ur
vattnet efter varje dopp.
☻ Mörka och ljusa silkesplagg ska
alltid separeras vid tvätt.
☻ 1~2 kapsyler DjjHomes
rekommenderade tvättmedelet

Kemtvätt
Silket kan kemtvättas vid behov.
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Maskintvätt
Silket går att maskintvätta med extra mild fintvätt (30 grader) med DjjHomes
rekommenderade tvättmedel.
☻ Använd DjjHomes rekommenderade
tvättmedelet
☻ Använd gärna en tvättpåse
☻ Blanda aldrig silket med andra färger

Efter tvättningen
☻ Låt plaggen sedan torka, helst i skugga. När
plaggen ska förvaras ska de vara helt torra, vik
gärna plaggen innan du lägger in de i
garderoben.
Tips!
Vid strykning: Stryk plagget när det fortfarande är
lite fuktigt (ungefär 20% av fukten, där 100% =
helblött plagg). Stryk på avigsidan och spreja inte
vatten på plagget. Temperaturen bör ligga mellan
100-180 grader.

Silkestäcken och silkeskuddar
Täcket behöver inte tvättas. För att hålla täcket rent behöver du bara skaka det
och sedan låta täcket hänga ute i luften ett tag (undvik stark solljus dock).
Källan: www.baidu.com översätts av DjjHome

☻ DjjHomes mullbärssilkestäcke har tagits fram och utvecklats på ett speciellt
sätt för att kunna anpassas till tvättbehov - Använd försiktig maskintvätt med
extra mild fintvätt (30 grader) bara med DjjHomes rekommenderade
tvättmedelet (2~3 kapsyler).
Tvätt rekommenderas 1 till 2 gånger per år vid behov.
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