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sådan giver du dit badetøj et længere liv sådan giver du dit badetøj et længere liv

Uanset hvilket mærke man køber er det vigtig, at badetøjet 
behandles rigtigt efter brug - læs derfor altid vejledningen som 
følger produktet. Vi anbefaler at:

- badetøjet skylles grundigt efter hver gangs brug (læg f.eks. 
badetøjet på gulvet når du er under bruseren, så badetøjet 
skylles af brusevandet og skyl herefter badetøjet under en 
kold hane).

-     »badetøj ikke lægges i blød.«

- vandet presses ud - vrid ikke badetøjet.

-	 badetøjet	vaskes	i	maskine	med	finvaskemiddel	uden	blege-
middel ved 30-40 grader.

- badetøjet hænges til tørre umiddelbart efter hver gangs 
brug/vask, da materialet ellers kan mørne og blive jordslået.

- badetøj ikke tages med i en sauna: klor, sved og varmen 
ødelægger materialerne. Klordampe er ligeledes 
sundhedsskadelige.

Materialerne som badetøj fremstilles af er, som andre tekstiler, 
modtagelige for slid. Derfor kan f.eks. rutschebaner, ru bassin-
kanter	 og	 en	 flisebelagt	 bassinbund	 rive	 fibrene	 i	 stykker	 og	 få	
stoffet til at se fnuldret ud.
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