
Dung dịch tẩy màu
iDye Color Remover

Hướng dẫn sử dụng

Gói tiện dụng. Dùng cho vải sợi tự nhiên
Xử lý được 1-1.3 kg vải.

ĐIỂM QUAN TRỌNG
§ Dùng để tẩy hay làm nhạt tông màu nhuộm.
§ Một vài loại vải sau khi làm nhạt màu có thể cho ra tông màu khác.
§ Có thể dùng tẩy cả vết màu ố và làm sáng vải. Không chứa chất tẩy trắng.  

CHÚ THÍCH
Cho Kết Quả Tốt Nhất:
§ 
§ Khuấy đều tay để màu tẩy đều.

Giặt sơ quần áo để loại bỏ keo, chất làm mềm hoặc các hóa chất tồn dư khác.

Dung dịch tẩy màu iDye Color Remover dùng tốt nhất khi:
§ Làm trắng vải cũ hoặc vải bị ố.
§ Đảo ngược lại quá trình nhuộm.
§ Đảo ngược kỹ thuật low-water immersion.

HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG PHÁP LUỘC
CHÚ Ý: Dụng cụ và nồi được sử dụng cho quá trình nhuộm không nên được sử dụng cho thực phẩm. 
1. Cho nước vào nồi nhôm, nồi thép hoặc nồi tráng men. Lượng nước vừa đủ để vải có thể di chuyển tự do.

Chỉnh nhiệt mức trung và cao.
 

2. Cho gói dung dịch tẩy màu nhuộm iDye Color Remover vào khuấy cho tan đều.
3. Cho vải vào và tăng thêm nhiệt. Với vải cotton và silk, mức nhiệt chỉ nên ở mức sủi tăm.
4. Giữ mức nhiệt ổn định và khuấy đều từ 10-20 phút hoặc tới khi màu nhạt tới mức mong muốn.
5. Giặt lại với nước xà phòng loãng. Phơi khô.

Ghi chú: Việc loại bỏ màu khỏi vải nhuộm không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nước và thời gian nhuộm, mà còn
cả loại chất màu được sử dụng để nhuộm vải (ví dụ thuốc nhuộm Reactive Dye màu đen #5 sẽ không bị tẩy ra).
Một số thuốc nhuộm Reactive Dye sẽ nhả khỏi sợi vải để cho ra sắc màu nhẹ hơn hoặc chuyển sang màu khác,
và trong một số trường hợp, chất nhuộm có gốc pigment sẽ bám vĩnh viễn trên vải, không thể tẩy ra được. 

DÙNG VỚI MÁY GIẶT CỬA TRÊN CHO NHU CẦU LÀM SÁNG VẢI HOẶC TẨY VẾT Ố
 1.  Cho nước ấm vào máy, đủ để vải có thể di chuyển tự do. Chỉnh sang chế độ mức nước nóng nhất.

      2.  Cho gói dung dịch tẩy màu nhuộm iDye Color Remover vào khuấy 30 giây cho tan đều.
      3.  Cho vải vào.
      4.  Đợi máy giặt xong rồi lấy ra phơi khô.

DÙNG VỚI MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC
Làm tương tự như với máy giặt cửa trên, tuy vậy cho tất cả mọi thứ vào ngay lúc đầu chu trình giặt. Chỉnh sang
chế độ mức nước nóng nhất.

Ghi chú: Với máy giặt có cửa xả trước, thêm dung dịch tẩy màu nhuộm iDye Color Remover vào giữa chu trình xả và giặt.
 

CẢNH BÁO:                          Có hại nếu nuốt phải. Chứa Thiourea dioxide. Uống
thêm nước hoặc sữa nếu nuốt phải và gọi ngay cho bác sĩ. Tránh tiếp xúc với mắt.

TRÁNH XA TẦM TAY TRẺ EM. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D-4236
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