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  Wasproces wasserijen polyester tafellinnen Milliken Signature+

1. Als algemene vuistregel geldt: SIGNATURE+ tafellinnen eerst te sorteren op kleur 
(pastel, pastel/donker, donker) voordat het gewassen wordt. Wit linnen moet steeds 
apart gewassen worden.

2. SIGNATURE+ tafellinnen moet apart gewassen worden en mag nooit gemengd worden 
met andere stoffen, dit om wasmiddelkannibalisme en pluisvorming van katoen op het 
polyester tafellinnen te vermijden zodat de goede eigenschappen niet verloren gaan.

3. Het wasproces en de wasmiddelen moeten afgestemd worden op de hoeveelheid en de 
aard van de te verwijderen vlekken

4. Natuurlijke zeepproducten (uit dierlijke of plantaardige vetten) mogen absoluut niet 
gebruikt worden. Anionische en niet-ionische detergenten met een welbepaald 
uitvlokkingspunt moeten gebruikt worden.

5. Het gebruik van complexe fosfaten samen met gesilikeerde alkaliën is wenselijk 
(wasmiddel).

6. Opgeloste sufactants (geen hechting van vuil na het wassen) kunnen, indien nodig, 
gebruikt worden om olievlekken te verwijderen.

7. Bij gekleurde SIGNATURE+ moet het gebruik van bleekmiddelen vermeden worden. 
Voor het bleken raden wij een zuurstofbleekmiddel (perioxid, perkarbonat etc.) aan.

8. Bij wit SIGNATURE+ is bleken toegestaan en is na het bleken met hypochloride of een 
andere chloorverbinding een antichloor-behandeling nodig.

9. Voor een vlot mechanische verloop van het wasproces kan men de machine het best 
laden tot op maximaal 90% van de door de producent opgegeven capaciteit, afhankelijk 
van de wasmachineconfiguratie.

10.Wasverzachters en waxprodukten mogen bij SIGNATURE+ tafellinnen niet worden 
gebruikt, daar deze het absorptievermogen van de stof en de 
vlekverwijderingseigenschappen tegenwerken of zelfs teniet doen.

11. Indien u SIGNATURE+ in een wasstraat behandelt moeten de volgende punten 
vermeden worden:

a) Pluisoverdracht van katoen op de stof dat zich in het water bevindt en op de 
stof wordt overgedragen door de tegenstroom van het water

b) Een thermische shock bij de spoeling
c) Kleurcontaminatie bij het wassen van nieuw linnen.

Algemene raadgevingen
12.Alle machines moeten vrij zijn van bramen en scherpe kanten.
13.De wasmachines moeten over adequate water- en temperatuurcontrolemeters 

beschikken.

Stijven
Een zuiver vezeloppervlak met goede waterabsorptie-eigenschappen is essentieel voor het 
perfect stijven van uw SIGNATURE+ tafellinnen. Dit is gemakkelijk zelf te testen door enkele 
waterdruppels op een zuivere, gestreken koude servet te laten vallen. Wanneer het water 
binnen de 3 seconden volledig door de stof is opgenomen, zal je een perfect stijfselresultaat 
krijgen. Wanneer de absorptie langer duurt dan de 3 seconden moet de stof voor het stijven 
zeer goed gespoeld worden.
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Stijfselprocedure
Zuren toevoegen aan de machine en eerst laten dispergeren voordat het stijfsel 
toegevoegd wordt. Wij adviseren u de zuren 2 minuten eerder toe te voegen dan het 
stijfsel. Dit zal helpen om onregelmatige absorptie te vermijden en een beter 
stijfselresultaat te verkrijgen.

1. Het stijven moet gelijktijdig met het afzuren plaatsvinden. De waterstand moet het best 
zo laag mogelijk zijn, (8-15 cm boven de trommel) en de wastemperatuur op ongeveer 
30°C houden, om de verspreiding te vergemakkelijken en verglazing te voorkomen.

2. De wasmachine na toevoeging van het stijfsel 5 tot 8 minuten laten draaien om een 
gelijkmatige opname in het waslinnen te krijgen.

3. 8-9 gram natuurlijk stijfsel per KG SIGNATURE+ is over het algemeen voldoende om 
aan de eisen van uw klanten te kunnen voldoen. Droge maïs-, graan- en rijststijfsels 
blijken zeer goed geschikt te zijn voor het stijven van SIGNATURE+ tafellinnen.

Synthetische stijfsels (uit polyvinylacetaat) worden niet aanbevolen, tenzij ze tijdens de 
wasprocedure verwijderd kunnen worden, omdat het linnen anders veel te stijf zal worden.

4. Zorg voor voldoende waterafvoer, zodat het SIGNATURE+ tafellinnen zonder drogen 
gemangeld kan worden. Drogen vermindert de werking van het stijfsel.

5. In het stijfselbad moeten wasverzachters of waxproducten vermeden worden. Wees ook 
voorzichtig met het gebruik van antischimmelproducten daar bepaalde substanties de 
vorming van een filmlaag van het stijfsel kunnen tegenwerken.

Procedure waterafvoer
Er zijn verschillende methodes om de gewenste restvochtigheid van 20-25% te bereiken, ofwel 
met centrifuge ofwel met membraan.

Richtlijnen voor een optimaal resultaat:
1. Conventionele hydro-extractie  

± 1 minuut op maximum snelheid (1 trapspers is goed, 2 trapspers minder i.v.m. 
opkomen van het linnen)

2. Centrifuges   – gebaseerd op de “G”-factor van de machine volgens de formule – 
tijd in minuten = 1500 : “G”- factor. (G-factor – diameter trommel+toeren+belading)

3. Wasstraat   
Indien de installatie met een 2-rollerpers uitgerust is, kan het moeilijk zijn om de 
gewenste resultaten te bereiken, te wijten aan de transferproblemen.

Een eenroller pers vormt geen probleem, vereist wel een kortere cyclus van 10-12 bar om zo 
de mogelijke vorming van plooien tegen te gaan. Om de gewenste vochtigheidsgraad te 
bereiken dient uw linnen wel minimaal gedroogd te worden.

Het werken met een centrifuge (gedurende ongeveer 1 minuut) geeft u echter het gewenste 
resultaat.

Procedure mangelen
1. Het onderhoud, het reinigen en het waxen van de mangel den de mangeldoek moet 

geregeld gebeuren en volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Eerst altijd een 
waxontvetter door de mangel laten gaan voordat het linnen behandeld wordt.

2. De mangeltemperatuur moet altijd schommelen tussen 155°C en 170°C. De ideale 
temperatuur is 165°C.

3. Zo weinig mogelijk druk op de rollers uitoefenen.
4. Bij het mangelen van de servetten moet erop gelet worden dat minstens 2 banden de 

servet over de rol geleiden.
5. Bij het insteken van het linnen goed opletten het linnen niet op te spannen of uit te 

rekken omdat dit vouwsporen of terugslagplooien tot gevolg kan hebben.

Voor ons uitgebreide assortiment en meer informatie: www.linnenatwork.nl
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Algemeen
Deze richtlijnen zijn slechts gegeven bij wijze van tips. De ervaring leert of er aanpassingen 
nodig zijn of niet afhankelijk van de werkwijze en uitrusting van de wasserij.
Let wel op dat uw SIGNATURE+ tafellinnen na de waterafvoer niet te lang blijft liggen want 
door de verschillende vochtigheidsniveaus kunnen vouwen ontstaan.
Bij de behandeling van donker linnen (vooral zwart) moet men er zeker op letten dat het 
mangelbed grondig gereinigd wordt zowel voor al na de behandeling ervan, en zeker wanneer 
daarna lichtere kleuren behandeld worden.

Wanneer ronde tafellakens moeten worden gemangeld moet men letten op de labeltjes. Ronde 
tafellakens zijn voorzien van 4 labeltjes die als hulpmiddel dienen om het linnen in de juiste 
richting in de mangel te steken (inslag). Zo blijven uw tafellakens steeds in de goede vorm.

Wasprogramma voor SIGNATURE+ tafellakens

 WASCYCLUS WATER-
NIVEAU

TEMPERATUUR

wit kleur Tijd in 
min.

ANBEVELINGEN

WIT KLEUR

 1 midden 40 °C 40 °C 6
 LOZEN 1

 2 50 °C 50 °C 12
volgens raadgevingen van uw 
wasmiddelleverancier

 LOZEN 1

 BLEKEN laag 40 °C 8
zie punt 
8, blz. 1 deze cyclus weglaten

 LOZEN 1
 SPOELEN hoog 2
 LOZEN (cooldown) 1
 SPOELEN hoog 2
 LOZEN 1

 ZUREN laag 2 Zuren tot PH 5,5-6,5

 STIJVEN ** laag 30 °C 8 8 - 9 gr per kg

 CENTRIFUGEREN #
#  Tijd is afhankelijk van uw type machine voor centrifuge gebruik de formule: - tijd = 1500 g-factor.
*   Richttijden, deze zijn afhankelijk van temperatuur, wasmiddel en mechanische actie.
** Stijven, richthoeveelheid 20% meer dan bij katoen

Kleuren die samen gewassen kunnen worden:
Als algemene regel voor het samen wassen van kleuren geldt :  
Gelijkaardige kleuren samen wassen en bij donkere kleuren : gelijkaardige donkere tinten 
samen wassen. Nieuwe tafellakens moeten voor gebruik, telkens afzonderlijk 
gewassen  worden om kleuroverdracht te vermijden. SIGNATURE+ is absoluut 
kleurecht, toch kan  het overschot aan kleurstof in nieuwe toestand kan op de andere kleuren 
overgedragen. Indien U vragen heeft over het al dan niet samen wassen van kleuren, neem 
dan a.u.b. contact op met uw leverancier (Linnenatwork 035-6216042).

Voor ons uitgebreide assortiment en meer informatie: www.linnenatwork.nl
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Het verwijderen van schimmelvlekken:
Om schimmelvorming bij gekleurd SIGNATURE+ tafellinnen tegen te gaan, moet men 
volgende procedure volgen:

• Een in de handel verkrijgbare vorm van Natriumhypochloride (ca. 15%) toevoegen aan 
het water (verhouding : 1 deel normaal bleekmiddel voor 13 delen water om een 1%-
oplossing te verkrijgen). Dit kan ofwel in een geschikt bad of een kleine wasmachine 
plaatsvinden, indien er voldoende linnen is.

• Het met schimmel bevuild linnen onderdompelen; er op letten dat het volledig 
ondergedompeld wordt. Regelmatig mengen indien het linnen in een bad wordt 
behandeld, of de machine laten draaien wanneer de procedure in de wasmachine 
uitgevoerd wordt. Niet opwarmen, koud water gebruiken. Ongeveer 15 minuten laten 
inwerken en controleren of de schimmels opgelost zijn. Zo ja, naar stap 3 overgaan. 
Zoniet, de behandeling voortzetten totdat de schimmels verwijderd zijn. De bleektijd 
indien mogelijk tot  een min. beperken 

• Goed spoelen, om alle sporen van het bleekmiddel te verwijderen. Daarna normaal 
wassen. 

Opmerking:
Deze anti-schimmelbehandeling moet slechts af en toe toegepast worden. Het wordt niet 
aangeraden, gekleurd  SIGNATURE+ linnen bij elke was zo te behandelen daar dit 
onvermijdelijk tot kleurverschillen zal leiden. Er is geen enkele gekleurde stof die volledig 
tegen bleekmiddelen bestand is.
         

• Bij wit SIGNATURE+ tafellinnen is er echter geen enkele beperking m.b.t. het gebruik 
van bleekmiddelen. Deze kunnen zonder risico worden gebruikt omdat er geen 
kleurstoffen zijn die kunnen inwerken en omdat de stof tegen bleekmiddelen bestand is. 
Dit geldt echter niet voor katoen of polyester/katoen.

• Schimmeldodende producten kunnen worden gebruikt indien er grotere en langdurige 
problemen van schimmelvorming optreden.

• Het is zeker aan te raden U door uw leverancier te laten adviseren om er zeker van te 
zijn dat deze producten niet op uw SIGNATURE+ linnen inwerken en een 
waterafstotende werking hebben en zo de vlekverwijdering tegenwerken. 

Voor ons uitgebreide assortiment en meer informatie: www.linnenatwork.nl


