
Phương pháp nhuộm luộc, dành cho vải 100% nylon và polyester
Chú ý: Nồi ngâm thuốc nhuộm không nên dùng lại để nấu thực phẩm.

1. Cho lượng nước đủ dùng vào nồi, sao cho có thể đảo vải thoải mái. Đun nóng nước.
2. Cho gói bột nhuộm iDye và iDye Color Intensifier và nồi, khuấy tan.
3. Vải làm ẩm sẵn, cho vào nồi nấu sôi. Giữ nóng nồi, đảo vải thường xuyên

trong vòng 30 phút – 1 tiếng.
4. Chờ nguội. Giặt lại với nước xà phòng loãng. Phơi khô.

*Phương pháp nhuộm luộc, dành cho vải pha sợi tổng hợp và sợi thiên nhiên.  
1. Cho lượng nước đủ dùng vào nồi, sao cho có thể đảo vải thoải mái. Đun nóng nước.

2. Chọn sao màu iDye Poly và iDye for Natural Fabrics giống hoặc tương tự nhau, trộn theo tỉ lệ sợi pha
(ví dụ vải 25% sợi thiên nhiên thì pha theo tỉ lệ 75% iDye Poly: 25% iDye for Natural Dye),
rồi cho vào nồi cùng với iDye Color Intensifier. Khuấy tan.
Chú ý cứ mỗi 14g bột sẽ nhuộm được 1-1.3kg vải.

3. Vải làm ẩm sẵn, cho vào nồi nấu sôi. 
4. Nếu là sợi cotton, vải lanh hoặc tơ nhân tạo: thêm vào 270g muối biển.

Nếu là lụa: thêm vào 78ml dấm trắng.
5. Giữ nóng nồi, đảo vải thường xuyên trong vòng 30 phút – 1 tiếng.
6. Chờ nguội. Giặt lại với nước xà phòng loãng. Phơi khô. 

Bởi vì nhựa polyester rất khó ăn màu và đòi hỏi nhiệt cao để màu lên đẹp, vì vậy nên luộc đồ nhuộm trên bếp trong suốt
thời gian nhuộm.

Chú ý: Hướng dẫn này để đạt độ màu cực đại. Nếu muốn màu có độ nhạt hơn, nên pha riêng bột vào nước nóng, rồi cho lượng
đủ dùng vào nồi nhuộm. Lưu ý, càng luộc lâu màu sẽ càng đậm hơn.

Jacquard iDye Poly
Hướng dẫn sử dụng

Gói tiện dụng. Dùng nhuộm đồ 100% polyester hoặc sợi nylon. Nhuộm được 1-1.3 kg vải.

iDye Poly tỏa mùi, nên nhuộm chỗ thoáng khí.
Không phải tất cả sợi tổng hợp đều ra kết quả tương tự. Kết quả nhuộm thay đổi tùy theo từng chất liệu nhuộm, thời gian nhuộm
và nhiệt độ nước. Luôn nhuộm thử trước.

-

Chất nhuộm an toàn với môi trường.

Loại iDye nào phù hợp?
• Với vải 100% tự nhiên dùng iDye for Natural Fabrics.
• Với vải 100% sợi nylon/ polyester dùng iDye Poly.
• Với vải pha giữa sợi tự nhiên và tổng hợp, trộn

cả loại iDye theo tỉ lệ ngang nhau
(xem hướng dẫn riêng) 

Để kết quả tốt nhất:
• Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.
• Để màu sáng đẹp, rực rỡ, nên luộc đồ trên bếp

trong suốt thời gian nhuộm.
 

• Khuấy trộn liên tục cho màu đồng nhất.

 LƯU Ý: đối với các màu sáng hơn, sử dụng ít thuốc nhuộm.
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