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Jacquard iDye Poly Instructies - Nederlands

Gemakkelijk te gebruiken, oplosbaar dye zakje. Voor 100% polyester en nylon stoffen. Verft 2-3 lbs/1-
1.3 kg droge stof. 

iDye Poly is niet geurloos – gebruik in een goed geventileerde ruimte!

Niet alle synthetische stoffen zijn hetzelfde. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van het type stof, 
temperatuur van het verfbad en tijdsduur. Test altijd eerst.

Het verfbad kan door de gootsteen weggespoeld worden.

Welke iDye?

 Voor 100% natuurlijke stoffen: iDye voor natuurlijke stoffen
 Voor 100% polyester & nylon: iDye Poly
 Voor stoffensamenstellingen van zowel natuurlijke als synthetische vezels: combineer 

dezelfde kleuren van iDye voor natuurlijke stoffen en iDye Poly*

Voor de beste resultaten:

 Lees de gehele instructies aandachtig voor het starten
 Voor de beste resultaten, en maximale kleur intensiteit, gebruik de stove top methode
 Goed roeren voor een egale kleur

OPMERKING: voor lichtere kleuren, gebruik minder dye.

Polyester is moeilijk te verven en vereist veel warmte om een goede kleur te bereiken; daarom raden 
we aan om polyester alleen te verven door middel van de stove top methode.

OPMERKING: instructies zijn bedoeld om de meest levendige kleuren te verkrijgen. Voor lichtere 
tinten lost u het kleurstofpakket op in een bakje met heet water. Voeg de juiste hoeveelheid 
opgeloste kleurstof toe aan het verfbad om de gewenste kleur te verkrijgen. Onthoud dat de kleur 
donkerder/dieper zal worden naarmate de stof langer in het verfbad zit.

Stove top methode voor 100% polyester & nylon

Opmerking: gebruiksvoorwerpen en pannen die voor het verven worden gebruikt, mogen niet voor 
voedsel worden gebruikt!

1. Vul een roestvrijstalen pan met net genoeg water om de stof vrij te laten bewegen. Zet het 
vuur hoog.

2. Voeg het iDye Poly-oplosbare dye-pakket en iDye Color Intensifier toe aan water en roer tot 
het is opgelost. (opmerking van 3DFormaDesign: bij het verven van nylon 3D geprinte 
onderdelen gebruiken wij vaak geen color intensifier, omdat dit een minder mooi resultaat 
geeft hierbij). 

3. Voeg de vochtig gemaakte kleding of stof toe en breng aan de kook. Handhaaf de 
temperatuur (ongeveer 82,22 ) ℃ en roer regelmatig voor ½ tot 1 uur. Gebruik constante 
beweging om egale kleuren te verkrijgen. (opmerking van 3DFormaDesign: doe tussendoor zo
veel mogelijk een deksel op de pan om zo min mogelijk dampen vrij te laten).

4. Was het kledingstuk met een mild reinigingsmiddel en droog het.
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* Stove top methode voor stoffen die zowel natuurlijke als synthetische vezels bevatten

1. Vul een roestvrijstalen met net genoeg water om de stof vrij te laten bewegen. Zet op hoog 
vuur.

2. Kies de iDye Poly-kleur die het dichtst bij de door u gebruikte iDye for Natural Fabrics-kleur 
ligt en voeg beide pakketten toe. Voeg de color intensifier toe en roer tot het opgelost is. 

1. Voeg de vochtig gemaakte kleding / stof toe en breng aan de kook (ongeveer 82,22 ).℃
2. Voeg 1 kopje / 270 gram niet-gejodeerd zout toe voor katoen, linnen en rayon of 78 ml witte 

azijn voor zijde. Vermijd het direct op de stof gieten.
3. Houd op het kookpunt en roer regelmatig gedurende ½ tot 1 uur. Gebruik constante 

beweging om een egale kleuren te verkrijgen. (opmerking van 3DFormaDesign: doe 
tussendoor zo veel mogelijk een deksel op de pan om zo min mogelijk dampen vrij te laten).

4. Geleidelijk afkoelen, wassen met een mild reinigingsmiddel en drogen.

iDye FAQs 

Kan ik rayon met iDye gebruiken? En met nylon?
Ja, iDye voor natuurlijke stoffen werkt goed voor het verven van rayon (wat in wezen een synthetisch 
katoen is). Nylon kan alleen geverfd worden met iDye Poly.

Is het niet giftig?
Indien gebruikt volgens de instructies, is iDye veilig.

Wat voor soorten pannen kan ik gebruiken?
Gebruik geen pan waar u in de toekomst mee wilt koken. Roestvrijstalen of geëmailleerde potten 
werken het best. Aluminium potten zijn niet aanbevolen, maar zal in een mum van tijd werken.

Werkt een Teflon pan?
Ja.

Waar is het oplosbare pakketje van gemaakt?
PVA (Poly Vinyl Alcohol)

Is het verfbad veilig voor septic tanks?
Ja.

Wat is de veiligste en groenste manier om het weg te gooien?
Afvoeren volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.

Hoeveel stof kan ik verven met één pakketje dye?
Tot 3 lbs (1,3 kg) voor diepere kleuren. Veel meer kan geverfd worden, maar de diepte van de kleur 
zal verminderen.

Voor donkerdere kleuren, heb ik dan 2 pakketjes nodig?
Dit hangt af van de hoeveelheid stof die u wil verven en de hoeveelheid water dat je gebruikt. 
Donkerdere kleuren worden verkregen door meer hitte, minder water en meer dye te gebruiken.

Ik maak me zorgen om het krimpen. Moet ik heet water gebruiken? Waarom?
Ja. Veel van de kleurstoffen (dye) zijn mengsels van meerdere kleuren. Elke kleur pakt op 
verschillende temperaturen waarbij  180 ° F (82,22 ) optimaal is. Dus om de best mogelijke en ℃
meest naukeurige kleur te verkrijgen, is warm water nodig. Als uw stof niet bestand is tegen hoge 
temperaturen, overweeg dan om een koud water kleurstof zoals Procion MX te gebruiken.
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Moet ik zout en/of azijn toevoegen?
Het is niet absoluut noodzakelijk, maar ten zeerste aanbevolen voor maximale kleurintensiteit. 

• Zout voor vezels op cellulosebasis (katoen, lijn, hennep, etc.) 
• Azijn voor vezels op basis van eiwitten (zijde, wol, veren, etc.)

Waar is de zout/azijn voor?
Om de kleurstof in de stof te drijven.

Kunnen de kleuren gemengd worden?
Ja.

Wat als ik een lichtere kleur wil?
Gebruik minder kleurstof! Los de kleurstof op in een potje en gebruik precies wat u nodig hebt. De 
rest kunt u opslaan en de volgende keer gebruiken. Je kan ook het kleurstofpakket open maken en er 
slechts een klein beetje poeder uithalen. Verven op lagere temperaturen is een andere manier om 
lichtere kleuren te bereiken.

Kan ik iDye Fixative gebruiken in combinatie met iDye Poly?
Nee. De Fixative is alleen te gebruiken met iDye Natural (voor natuurlijke stoffen). Dit zorgt voor een 
betere wasvastheid.

Kan ik het verfbad bewaren en later weer gebruiken?
Ja, maar wordt niet aanbevolen. Het is onwaarschijnlijk dat de tweede keer dezelfde kleur zal 
produceren als de eerste keer, zeker wanneer u een iDye kleur gebruikt die bestaat uit een mengsel 
van meerdere kleurstoffen. Dit komt, omdat elke kleur in een mengsel op een andere snelheid pakt 
op de stof, wat betekent dat de verhouding van kleuren die overblijven in het verfbad na de eerste 
verving zal veranderen. Als consistente kleur geen issue is, onthoud dan alleen dat u de kleurstof 
mogelijk opnieuw moet verwarmen om weer een goede verfoplossing te krijgen.

Nadat het gemengd is in het water, hoe lang blijft het dan goed?
Voor onbepaalde tijd. Na verloop van tijd valt de kleurstofvulling echter uit de oplossing. Om de 
kleurstof opnieuw op te lossen is warmte nodig.

Kan ik airbrushen met iDye?
Theoretische gezien, ja, maar het wordt niet aanbevolen. 

Hoe kan ik verven op stof met iDye?
Het is mogelijk, maar wordt niet aanbevolen. Hiervoor kan beter textielverf (Textile Color, Neopaque, 
Lumiere etc. voor gebruikt worden).

Hoe lang blijft de dye houdbaar als ik het nog niet geopend heb?
Voor onbepaalde tijd.

De kleur geeft af. Wat heb ik fout gedaan?
Misschien niets! Sommige kleuren, zoals crimson, hebben de neiging om af te geven. Om dit te 
stoppen kunt u iDye Fixative gebruiken. Dit werkt goed om de wasvastheid van elke kleur te 
verbeteren.

Mijn zwart lijkt meer op olijfgroen. Wat is er gebeurd?
Dan is het verfbad niet warm genoeg geworden. Wanneer u iets zwart wilt verven, is het belangrijk 
om ten minste 180 ° F (82,22 ) te bereiken. Soms heeft het ook een langere verftijd nodig.℃
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Waarom is de kleur van de stof niet hetzelfde geworden als de afbeelding op de verpakking?
De afbeelding is slechts een schatting. Alle vezels zullen iets verschillende kleuren opleveren. Soms 
kunnen verschillende vezels ook hele verschillende kleuren opleveren!

Ik heb recent iDye Poly kleurstof gebruikt op een kledingstuk en er blijft een sterke chemische geur 
aan de stof hangen. Is er iets dat ik kan doen om de geur van de stof te verwijderen?
Was het kledingstuk meerdere malen in HEET water met een goed reinigingsmiddel.

Wat is de beste manier om een zeer lichte kleur te bereiken op een 100% polyester jurk?
Gebruik slechts een deel van de kleurstof in het pakket. U kunt de kleurstof vooraf in een potje 
oplossen en een kleine hoeveelheid gebruiken of het pakketje open snijden en voorzichtig een deel 
eruit scheppen. 

Waarom ziet de navy blue iDye voor natuurlijke vezels eruit als paars als het gemengd is met 
water?
De Navy kleur is een zeer warme/rode navy. Bij lagere concentraties verft het een paarsachtige kleur. 
Bij hoge concentratie echter het is een prachtig warm marineblauw. De rode component heeft een 
lagere strikerate dan de andere componenten. Dus het moet meer rood hebben om de warme tonen 
van marine te krijgen. Hierdoor ziet de verfoplossing er paars uit. Vergeet niet dat de kleur van een 
verfbad (de kleur van de kleurstof in oplossing) altijd iets anders zal zijn dan de kleur die het op de 
stof produceert.

Ik ben net klaar met het gebruik van roestvrijstalen pannen om een beetje stof te verven. Als zij zijn
grondig gewassen, kan ik ze gebruiken om opnieuw mee te koken? 
Nee. Pannen of gebruiksvoorwerpen die voor het verven worden gebruikt, mogen NIET meer voor 
voedsel worden gebruikt. 

Kan ik iDye Poly in de wasmachine gebruiken? 
Nee, iDye Poly vereist zeer hoge temperaturen. Het mag alleen op de kookplaat worden gebruikt. 

Ik heb een katoenen kledingstuk geverfd met iDye voor natuurlijke stoffen, maar alle draden zijn 
wit gebleven. Wat is er gebeurd? 
De draden die worden gebruikt om commerciële kledingstukken te naaien, zijn vaak gemaakt van 
polyester, dat onaangeroerd blijft door iDye voor natuurlijke stoffen. Om de draden op hetzelfde 
moment als het kledingstuk te kleuren, mengt u dezelfde kleuren iDye Natural en iDye Poly in het 
verfbad en gebruik u de stovetop-methode.

Ik heb een synthetisch kledingstuk geverfd met iDye Poly en zelfs de knoppen hebben de kleur 
aangenomen. Wat is er gebeurd? 
iDye Poly kleurt vrijwel alles wat synthetisch is, inclusief plastic knoppen.
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