
Tänk i färg
Färg kan förändra. Färg kan stimulera och 
försköna. Byt stil med färg. Väck liv med 
färg. Sätt färg på detaljer i vardagsrum-
met. Låt sovrummet få varma, vilsamma 
färgtoner. Gardiner, mattor, kuddar, 
överkast – allt kan få nytt liv med färg. 
Säkert hittar du också ett och annat plagg i 
din garderob som kan få ett lyft med en ny 
fräsch färg. Tröjan som skulle vara snyg-
gare i kanel eller favoritbyxan som gärna 
kunde få tillbaka sin ursprungliga djupblå 
färg. Det mesta går att färga och dessutom 
är det inte svårare än att sätta på tvättma-
skinen. 

Tänk i färg så ser du möjligheterna.

Svårt att välja?
Som du ser har vi många fina färger att 
välja mellan. Har du svårt att välja är ju  
en lösning att du köper flera eller så följer 
du helt enkelt modet. För exakt färgåter-
givning se färgkartor i butiken.

 
Nitor Tvättäkta Textilfärg
BAS

TREND

40
Lavendel

38
Fuchsia

01
Röd

11
Guldgul

Nitor Allfärg
BAS

Djupsvart Antracit Marin oliv

Kaktus Blåklint Allmogeblå Mörk viol

Mocca Bordeaux Tomat Solros

Fuchsia Rosa RosaMandarin Korall

Turkos Petrol Lime Mullvad

17
Svart

22
Stålgrå

20
Marinblå

16
Klarblå

39
Olivgrön

32
Sahara

41
Havanna

Med Nitor färgar du lika jämt och effek- 
tivt i 30°, 40°, 60° eller 90°.

Nitor Textilfärg  
En tvättäkta textilfärg med stort urval 
av nya trendiga och moderna nyanser. 
Färgar naturmaterial som bomull, linne 
och viskos. Fungerar lika bra vid 30°, 40° 
som 60° .

Nitor Textilfärgssalt
Används alltid tillsammans med Nitor 
Textilfärg för att fixera färgen.

Nitor Allfärg
Färgar ull, siden och nylon samt alla natur-
material. En pulverfärg som är lämplig för 
ömtåliga plagg, mindre plagg eller plagg/
textilier som tvättas sällan. Infärgas i 90°. 

Nitor Remover
Löser skonsamt upp Nitor Textilfärg när  
du vill färga om. Skall användas på natur-
material som är infärgade med Nitor Textil- 
färg. Produkten har en milt blekande effekt 
och är även en mild fläckborttagare. 

Byt färg

Alla paket är försedda med 
utförlig bruksanvisning.



Ny stil 
Ny färg

Tvätta tillbaka färgen!
Nitor Back to återfärgar dina favoritkläder 
snabbt och enkelt. Allt som behövs finns i en 
påse. Påsen klipps upp och placeras direkt i 
tvättmaskinen tillsammans med textilierna. 
Används i 40º. För Back to White rekom-
menderas 60 º. Återfärgar naturmaterial 
som bomull,  linne och viskos.

Nitor Back to finns i fyra baskulörer som 
oftare behöver uppfräschning: svart, vitt, 
mocca och marin.

FÖRE EFTER

FÖRE EFTER

Detta kan du färga
Här följer en kortfattad översikt av vad du 
kan färga med vilken färg. Ska du färga 
möbeltyg kontakta oss för rådgivning.

Hur mycket väger tyget?
För bästa resultat är det viktigt att väga det 
som ska färgas. Här följer en ungefärlig vikt- 
tabell för några vanliga plagg och färgning.

Välkommen in på vår hemsida där du kan 
få svar på de flesta frågor om färgning.

Material   
 

Bomull 
Siden 
Nylon 
Lin 
Viskos 
Ull 
Polyester 
Fleece 
Polyamid 
Jeans 
Modal 
Kupro 
Jute 
Silke 
Acryl 
Acetat 
Rayon 
 
 

Textilfärg Allfärg Back To

Box 11043, 161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (0)8 80 21 60 

E-post: kundservice@nitor.se www.nitor.se

T-shirt 

Sweat-shirt    

Skjorta (vuxenstorlek)   

Blus (vuxenstorlek)   

Långärmad tröja (bomull)  

Byxor (bomull)   

Jeans (vuxenstorlek)   

Klänning (vuxenstorlek)   

150–200 g 

400 g 

200 g 

250 g 

500 g 

300 g 

600–700 g 

500 g 

 

Joggingdress  

Badkappa/morgonrock  

1 underlakan (150 x 250 cm) 

1 örngott (50 x 60 cm)  

1 påslakan (130 x 200)   

Liten frottéhandduk  

Stort badlakan  

Bordsduk   

750 g

800 g

500 g

150 g

700 g

200–300 g

350–500 g

500–700 g

För ett lyckat resultat bör textilerna innehålla minst 50 % av 
något av ovanstående material, som går att färga.
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