
WA S V O O R S C H R I F T E N  T U R N PA K J E S

Hoe moet je een turnpakje wassen?Hoe moet je een turnpakje wassen?
Er zijn vele verschillende soorten stoffen waar gympakjes van gemaakt worden. Deze fiyer
geeft een uitgebreide uitleg van de verschillende stoffen, maar ook hoe je de turnpakjes
moet wassen. Hierbij het advies voor 3 soorten turnpakjes:

Turnpakjes gemaakt van velours:Turnpakjes gemaakt van velours:
Velours is een vrij sterke stof die goed gewassen kan worden in een wasmachine. ln deze stof
zit echter een Elasthan draadje, die zorgt voor de rekbaarheid van de stof. Elasthan heeft
een hekel aan chloor. zonnebrandcrème en transpiratie. Ons advies is derhalve om het
turnpakje na gebruik direct met koud water uit te spoelen, zodat transpiratie uit het turnpakje
verdwenen is. Belangrijk is verder dat het gympakje direct na het stoppen van een kort
wasprogramma opgehangen wordt. Te lang tussen vochtige en andere was kan schadelijk
zijn voor de verfstoffen, waardoor er dus kans is op het doorlopen van kleuren. Het turnpakje
altijd op een hangertje aan het wasrek laten drogen. Wassen met een kort wasprogramma
met zeer weinig wasmiddel. Maximaal 30 graden.

Turnpakjes van velours met glitter en/of strassteentjes:Turnpakjes van velours met glitter en/of strassteentjes:
Omdat het hier ook een velours stof betreft, geldt grotendeels bovenstaande uitleg, echter
kan de opgedrukte glitter en strass kwetsbaarder zijn bij verkeerd reinigen. De glitter en strass
is er met hitte opgedrukt en kan dus loslaten als het te vaak en/of te heet gewassen wordt.
Ons advies is derhalve om het turnpakje na gebruik direct met koud water uit te spoelen,
zodat transpiratie uit het turnpakje verdwenen is. Verder adviseren wij het met de hand te
wassen in lauw water met zeer weinig vloeibaar wasmiddel. Vanwege de glittersteentjes het
beste binnenstebuiten wassen. Daarna direct aan het wasrek laten drogen op een hangertje.

Turnpakjes van wetlook met of zonder glitter en strassteentjes:Turnpakjes van wetlook met of zonder glitter en strassteentjes:
Wetlook is een lycra / poliamide stof. Ook in deze stof zit een Elasthan draadje, die zorgt
voor de rekbaarheid van de stof. Elasthan heeft een hekel aan chloor, zonnebrandcrème
en transpiratie. Verder heeft deze stofkwaliteit als laatste behandeling een glimmende folie
gekregen. Hierdoor is de rekeigenschap van de stof veel minder dan andere stofsoorten.
Deze folie heeft er een hekel aan om vochtig op elkaar te blijven liggen. Dit komt vaak voor
doordat men het te lang in de wasmachine laat liggen.
We raden derhalve aan om het direct na gebruik uit te spoelen met koud water. Verder kunt u
het artikel het beste met de hand in lauw water snel wassen. Daarna direct op een hangertje
aan het wasrek laten drogen. Wetlook kan sneller doorlopen bij lichte fluor kleuren, maar bij
goede behandeling blijven ook de felle kleuren goed.

Samenvattend:Samenvattend:
Alle bekende turnkledingmerken gebruiken dezelfde soorten stoffen van dezelfde fabrikant.
Door de jaren heen ontwikkelen de fabrikanten steeds mooiere, maar ook kwetsbaardere
stoffen! Velours is een stofsoort die zo sterk is als een spijkerbroek. De andere stofsoorten zijn
veel kwetsbaarder, mede door de glitters en strass-steentjes die er opgedrukt zijn. l\/let name
wetlook stoffen zijn gemaakt om er tijdens een wedstrijd mee te schitteren.
Mooie wetlookpakjes bedrukt met glitter en steentjes kunt u ook gebruiken tijdens de
trainingen gedurende de week, echter van deze stoffen mag niet verwacht worden
dat het net zolang meegaat als velours. Door er zorgvuldig mee om te gaan kunnen ook
deze turnpakjes lang mee gaan, alleen gebeurt dat niet altijd. Wetlook gympakjes zijn erg
populair op dit moment, alleen is de consument gewend om het te wassen zoals een vorig,
bijvoorbeeld velours, pakje.
Alle stoffen die we gebruiken worden voordat we ermee gaan werken uitvoerig getest. Dit
doen we door het diverse malen te wassen in de wasmachine. Als stoffen niet aan de eisen
voldoen dan verwerken we deze ook niet in onze collecties.


