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Förtvätta plagget för att få ur all appretur och låt sedan plagget torka.
Rita ditt motiv direkt med spetsen på
flaskan eller med en pensel. Låt torka
24 – 48 timmar beroende på hur tjockt
du har målat.
När vaxet är helt torrt färgar du in
ditt plagg med ES Batikfärg i max 40
grader. Plagget färgas inte in där vaxet
är applicerat.
När plagget är infärgat tar du bort
vaxet genom att skölja plagget i hett
vatten, över 60 grader.
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Forvask plagget for å få ut all appretur
og la så plagget tørke.
Tegn motivet direkte med flaskespissen eller med en pensel. La det tørke
i 24-48 timer avhengig av hvor tykt du
har malt.
Når voksen er helt tørr, farger du plagget med ES Batikkfarge ved maks
40°C.
Plagget farges ikke inn der voksen er
applikert.
Når plagget er innfarget, tar du bort
voksen ved å skylle plagget i varmt
vann, over 60°C.

1066
Nestemäinen batiikkivaha

Pese vaate etukäteen pintakäsittelyn
poistamiseksi ja anna kuivua.
Piirrä kuviosi suoraan pullon kärjellä
tai siveltimellä. Anna kuivua 24 – 48
tuntia riippuen kuinka paksusti olet
maalannut.
Kun vaha on kuiva värjää vaatteesi
ES Batiikkivärillä korkeintaan 40°C.
Vaate ei värjäänny vahatulta
pinnalta.
Värjäyksen jälkeen vaha poistetaan
huuhtomalla vaate kuumassa vedessä, yli 60°C.
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B067

Vask tøjet for at få alt appretur og lad
tøjet tørre.
Tegn dit motiv direkte med spidsen af
flasken eller med en pensel. Lad det
tørre 24 – 48 timer beroende på hvor
tykt et lager du har malet.
Når vokset er helt tørt indfarver du tøjet
med ES Batikfarve i max 400. Tøjet indfarves ikke der hvor vokset har siddet.
Når tøjet er indfarvet fjerner du vokser
ved at skylle tøjet i varmt vand, over
600.
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