Verzorging yogamatten

Wassen en verzorgen van wollen yogamatten
Lanoline

Wasmachine

Matten
van
schapenwol
zijn
zeer
zelfreinigend door de natuurlijke lanoline
(wolvet) in de wol. Luchten, kloppen of
borstelen ondersteunt de zelfreinigende
eigenschappen van de wolvezels. Kleine
vlekken kunnen worden verwijderd met een
vochtige doek.
Wol neemt vanwege de vezelopbouw
nauwelijks geur en vuil op. Vaak is het
voldoende om de wollen mat op een
schaduwrijke plek te luchten.
Hang de mat een nacht buiten of in uw
badkamer wanneer u een warme douche
neemt - de luchtvochtigheid zorgt ervoor dat
de wolvezels elastisch blijven.

Wasmachine is meestal niet nodig.(zie
hiernaast). Beperk het wassen in een
wasmachine zoveel mogelijk omdat het de
mat mechanisch zwaar belast. Als u hem dan
toch wilt wassen in een machine let dan op:
Matten eerst zuigen (niet kloppen), daarna
wassen.
De temperatuur - liefst koud max. 30 ° C.
Wassen
met
een
wolwasprogramma
(langzaamdraaiende
trommel,
niet
centrifugeren) of liever met de hand
Gebruik het juiste wolwasmiddel, (zie ons
assortiment;
mogelijk
een
back-vet
wolwasmiddel). Wij hebben een speciaal
biologisch wasmiddel voor de wollen matten
in ons assortiment
Geen wasverzachter gebruiken.
Zonder warmte drogen, dus niet in de droger
of op een radiator, maar ook niet in de zon.

Huishoudelijke stoomreinigers
De matten kunnen worden opgefrist met
stoom uit een huishoudelijke stoomreiniger.
Houd een minimale afstand die overeenkomt
met de gebruiksaanwijzing (ongeveer 30 cm)
en kom niet boven de 30° C) .

De matten kunnen, afhankelijk van hun
grootte,
worden
gewassen
in
een
wasmachine met een voldoende grote
trommel.
De matten altijd met de wolkant naar binnen
in de trommel leggen (linksom).

Kijk onderstaand welke mat er in welke trommel past:
type mat

beedte in 5-kg
cm
trommel

6-kg
trommel

8-10 kg
trommel

3 cm dik

75
90
100

x
x
x

x
x
x

x
x
x

2 cm dik anti allergie 75
2 cm dik pvc vrij
90
100

x
x

x
x
x

x
x
x

Overige matten

x

x
x

x
x
x

75
90
100

-1-

Verzorging yogamatten

Of u nu in de machine of met de hand wast, u
moet altijd gebruik maken van een echt
wolwasmiddel. Kies bij voorkeur een
vloeibaar wolwasmiddel, zodat de kans op
het achterblijven van wasmiddelresten wordt
geminimaliseerd. Gebruik in ieder geval
geen wasverzachter. Wol verliest dan snel
zijn veerkracht. De polen gaan dan plat
liggen.
De meeste wasmachines hebben een
wolwasprogramma. De trommel draait heen
en weer zonder helemaal door te draaien.
Het wasgoed wordt net als in een wieg heen
en weer geschommeld.
Grote temperatuurverschillen tijdens het
wassen en spoelen, krachtig wrijven, en lang
weken kan vervilten tot gevolg hebben en
beschadigt de vezels.

Handwas
Het water moet comfortabel warm zijn. Zorg
dat het wasmiddel goed is opgelost voordat u
de mat in het water dompelt. Niet te veel
drukken en wrijven.
Hardnekkige vlekken kunt u het beste
verwijderen met ossengalzeep.

Bijzonderheden van de kwaliteit
anti allergie-mat (Superwash)
Door de speciaal gebruikte wolvezels met
Hercosett behanding (bedoeld om vervilten te
voorkomen), mogen deze matten op 40° C (in
plaats van slechts tot 30° C) gewassen

worden. Wel wolwasprogramma gebruiken en
vloeibaar wolwasmiddel. Wij hebben een
speciaal biologisch wasmiddel voor de wollen
matten in ons assortiment

Bijzonderheden van de kwaliteit
van de Synthetische mat
De gebruikte Hightech vezel (permanent,
antibacteriële behandeling) kan deze mat wel
op 90° C gewassen worden, (aanbevolen
wordt overigens om niet boven de 60° C te
wassen) gebruik wel een wolwasprogramma
en vloeibaar wolwasmiddel. Deze mat is
bovendien geschikt voor de wasdroger, op
lage of halve droogtemperatuur. In de hoge
stand kan de vezel loslaten van de
ondergrond.

Tips voor opslag en zorg
Voor het eerste gebruik kunt u de mat zuigen
om eventuele losse wolresten te verwijderen
(vooral in de niet omzoomde zijkanten, de
snijkanten).
In het algemeen raden wij u aan onze wollen
matten na gebruik op te rollen. (niet lang vlak
laten liggen). Hierdoor wordt de mat tegen
direct zonlicht beschermd en heeft u
maximaal profijt van uw mat.
As u de mat oprolt vouw hem dan op 15cm
na eerst dubbel met de wol naar binnen. Rol
de mat vervolgens niet te strak op. Zo blijft de
wol van uw mat optimaal beschermd.

-2-

