
VASK
Hvert produkt har en specifik vaskeanvisning, som er vigtig at følge. 
Den er tilpasset det aktuelle tøjs materiale og konstruktion. Når 
vaskeanvisningen indeholder teksten "vaskes separat", bør dette 
følges.  Alternativt kan tøjet vaskes sammen med lignende farver.
Blåkläder regner med krympningsgrad på op til 3 % for vævede 
stoffer og op til 5 % for strik/jersey.    Undgå at tøjet krymper ved 
at stryge det efter vask. Det kan være nødvendigt at trække visse 
former for tøj i form efter vask, for at det skal beholde sin pasform. 
Det er også vigtigt, at lynlåse, knapper og velcrobånd er lukkede, 
når tøjet vaskes. Det mindsker slitage og forlænger tøjets levetid. 

FORVASK
Tøjet skal normalt ikke forvaskes. Hvis tøjet er meget beskidt, kan 
det forvaskes, i så fald med samme mængde vaskemiddel som til 
hovedvasken. Undgå at iblødsætte tøjet på forhånd, da uopløst 
vaskemiddel kan skade stoffet. 

VASKEMIDDEL
Anvend kulørtvaskemiddel til kulørt tøj. Anvend ikke vaskemidler, som 
indeholder blegemidler. Kontrollér, at vaskemidlet er beregnet til den 
temperatur, som tøjet skal vaskes ved. Følg doseringsanvisningen på  
vaskemidlets emballage.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at skylle-/blødgøringsmidler 
kan forringe materialet og dets funktion, f.eks. kan den 
vandafvisende membrans åndbarhed blive forringet. 
Vi anbefaler derfor ikke at anvende skylle-/blødgøringsmiddel. 

TØRRING
Det bedste alternativ er i de fleste tilfælde ikke at tørretumble tøjet.
Begynd med at ryste og glatte tøjet ud, træk derefter i sømmene,
og hæng tøjet op eller læg det alternativt til at liggetørre. Vælger
du alligevel at tørretumble tøjet, så må det ikke blive helt tørt i
tumbleren. Følg nøje temperaturangivelsen, som angives som 1  
eller 2 prikker inde i tørretumblingssymbolet.Når tøjet er næsten 
tørt, slides det mest, og der er størst risiko for, at det krymper. 
Se altid vaskerådene på tøjet, da der kan være undtagelser.

INDUSTRIVASK
Industrivask kræver vaskerivirksomhed i stor skala i modsætning 
til husholdningsvask. Det tøj, som er mærket med "industrivask" 
kan vaskes efter disse vaskeanvisninger på et vaskeri. 
Retningslinjerne for industrivask, DS/EN ISO 15797, foreskriver 
temperatur, vask og tørring samt de vaskemidler og reaktive 
emner, der må anvendes. Prøvevask af tøjet på vaskeri anbefales. 

REFLEKSTØJ
Urenheder forringer reflekstøjets synlighed. Det er derfor vigtigt at 
vaske tøjet ofte og at følge vaskeanvisningerne. Vask aldrig reflekstøj 
med vaskemiddel, som indeholder blegemiddel, da det forringer 
tøjets refleksegenskaber. Reflekstøjet skal opbevares på et tørt 
sted med god udluftning. Hvis tøjet kræver reparation, skal den 
foretages med stof og tråd, som opfylder samme standard som tøjet. 

SKO
For at kunne opfylde de sikkerhedsegenskaber, som er angivet, er 
det vigtigt, at skoene altid bruges og er lukket korrekt. Vær også 
opmærksom på, om skoene slides kraftigt – kontrollér, at sålen, 
sømmene og overlæderet er intakte. Rengør skoene regelmæssigt 
med en børste, fjern eventuelle pletter med en fugtig klud, og 
brug skocreme på overlæderet. Rengør aldrig skoene med f.eks. 
benzin, syre eller opløsningsmiddel. Skoene skal opbevares 
på et tørt sted med god udluftning. Tør aldrig fugtige sko ved 
varmekilder som brændeovn, radiator eller tørreskab. Lad dem 
tørre langsomt ved stuetemperatur et sted med god udluftning. 

HANDSKER
Alle handskerne er mærket med korrekt certificering og sikkerheds-
niveau. En beskadiget handske eller en handske, der passer 
dårligt, giver forringet beskyttelse. Handskerne skal derfor altid 
efterses før brug. Handskerne må ikke komme i kontakt med 
ild. Der skal udvises forsigtighed ved arbejde med bevægelige 
maskindele, da handskerne kan sætte sig fast og forårsage 
håndskader. Opbevares tørt og køligt. Se handskernes mærkning 
for korrekt vaskeinstruktion, eller rengør med en tør børste.

Korrekt vask, pleje og opbevaring af dit arbejdstøj er afgørende for tøjets holdbarhed, 
funktion og fortsatte komfort. Det er også en forudsætning for, at tøjets forskellige 
sikkerhedsfunktioner kan garanteres. Eksempelvis kan reflekstøj, som er beskidt, 
ikke reflektere nær så godt. Her følger et par vaske- og plejeråd.

VASK OG PLEJERÅD 
FOR AT BEVARE FUNKTION OG HOLDBARHED


