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RECEPT FÖR FÄRGNING MED ZENIT 

REAKTIVFÄRGER 

Färgning i maskin (ej ullmaterial) 

Upp till 1,5 kg torra textilmaterial går att färga i varje omgång. Blöt ner materialet före färgningen 

(ev. med Zenit Tvättmedel). 

1. Lös upp den beräknade färgmängden i ca. 0,5 liter kokhett vatten. 

2. Häll färglösningen, 1 kg salt och 200 g soda (hushållssoda/målarsoda) direkt i tvätttrumman. 

3. Vrid tvätttrumman 1/3 varv och lägg i det blöta materialet (undvik att lägga materialet direkt 

i färglösningen) 

4. Stäng luckan och starta maskinen på kulörtvätt 60 grader. OBS! Ej förtvätt, då spolas 

färglösningen ur. 

5. När kulörtvättprogrammet avslutats tvättas överskottsfärgen ur materialet genom att köra 

maskinen en gång på vittvättprogrammet. Härigenom undvikes att materialet färgar av sig i 

första tvätten. 

 

Färgning för hand (ej ullmaterial) 

1. Lös upp den beräknade färgmängden i ca. 0,5 liter kokhett vatten. 

2. Fyll ett kärl som kan ställas på spisen, med en mängd vatten motsvarande ca. 20–30 gånger 

materialets torrvikt (= 100 g material behöver 2-3 liter vatten). 

3. Ställ kärlet på spisen och håll temperaturen vid 55–60 grader hela tiden. 

4. Lös upp 20 g/liter soda (hushållssoda/målarsoda) och 50 g/liter vanligt koksalt i kärlet. Tillsätt 

den lösta färgen. 

5. Lägg i materialet som blötts före. Rör om under färgningen, som tar 20–45 min. Ljusare 

färger kortare tid, mörkare färger längre tid. 

6. Skölj väl och tvätta ur överskottsfärg i 90 grader - kok. 

Färgning av ullmaterial 

Ull kan ej färgas i maskin då den hårda mekaniska bearbetningen gör att ullen filtar sig. Försiktig 

bearbetning i stort bad rekommenderas. 

1. Tag vatten motsvarande 30–50 gånger materialets torrvikt i ett kärl som kan värmas på 

spisen eller annan värmekälla. 

2. Tillsätt 1 ml 60%-ig ättiksyra per liter färgbad. (Ättiksyra i svagare koncentration ökas med 

motsvarande mängd = av exempelvis 24%-ig ättiksyra tas 2,5 gånger mängden.) 

3. Blöt textilmaterialet i varmt vatten, ev. med Zenit Tvättmedel. 

4. Lägg det blöta materialet i badet. Behandla i ljummet bad i 5 min. 

5. Lös upp den beräknade färgmängden i 0,5 liter kokhett vatten. 

6. Lyft upp materialet och tillsätt den lösta färgen, rör om i badet innan materialet läggs 

tillbaka. 
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7. Värm badet till 80 grader - kok. Rör om under tiden. 

8. När badet är urdraget flyttas materialet över till ett annat kärl med hett sköljvatten. 

9. Skölj, vrid ur eller centrifugera och torka materialet. 


