Alle Fristads kledingstukken hebben een label aan de binnenzijde met nauwkeurige instructies hoe je kleding te wassen en
te drogen. We bieden deze informatie om je Fristads kleding in de beste staat te houden en zijn duurzaamheid, comfort en
functionaliteit te optimaliseren.
G
  ebruik geen wasverzachter
Vragen? Bel tijdens kantooruren met 026 - 472 00 44

WASINSTRUCTIES
Het is belangrijk om alleen kleurwasmiddelen te gebruiken voor het wassen van gekleurde kledingstukken.

"(

Strijken met maximale strijktemperatuur van
110°C zonder stoom.

Wassen, normale procedure, met
gespecificeerde temperatuur.

Drogen in droogtrommel op max. 80° C,
normale temperatuur.

Wassen, fijnwasprogramma, met
gespecificeerde temperatuur.

Drogen in droogtrommel op max. 60° C,
lage temperatuur.

Niet strijken.

Wassen, extra-fijnwasprogramma,
met gespecificeerde temperatuur.

Niet drogen in droogtrommel.

Professioneel chemisch reinigen met
tetrachlooretheen en alle oplosmiddelen in de
lijst bij het symbool F, normaal programma.

Kan worden gebleekt met chloor.

Strijken met maximale
strijkzooltemperatuur van 200°C.

Niet bleken.

Strijken met maximale strijktemperatuur
van 150°C.

Niet chemisch reinigen.

WASINSTRUCTIES VOOR KLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID
Vuile kledingstukken bieden een minder goede bescherming. Kleding met
hoge zichtbaarheid moet apart worden gewassen of samen met andere
kledingstukken die zijn goedgekeurd volgens EN ISO 20471. Was ze
binnenstebuiten. Volg de wasinstructies die op het kledingstuk staan. Gebruik

geen wasmiddelen die optische bleek bevatten. Gebruik geen wasverzachters.
Sluit alle ritsen voor het wassen. GORE-TEX®-kledingstukken moeten worden
gedroogd in de droogtrommel of gestreken worden met een lage temperatuur.
De warmte helpt om de impregnering opnieuw te activeren.

FRISTADS-KWALITEIT –
ZELFS NA MEERDERE WASBEURTEN
Als vaste Fristads-kwaliteitsverklaring is het assortiment industriële
werkkleding voorzien van het PRO-label. Het PRO-label geeft aan dat het
product is getest voor industrieel wassen volgens ISO 15797. Daarnaast
worden onze kledingstukken ook getest in enkele van de grootste Europese
wasserijen in samenwerking met onze klanten.

ISO 15797 is geen standaard waarmee een kledingstuk kan worden
gecertificeerd. Het is een industriële testmethode voor industriële
wasserijen waarbij het PRO-label de wasprocedure aangeeft. Let op het
PRO-teken dat bij het artikel staat om te zien of het kledingstuk het
PRO-label heeft. Lees meer op fristads.com.

