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N°101.846 - Batik basisinstructies

Javana batik textielverf
verschillende stoffen
eventueel koordjes, touw, wax ...

emmer of pan
handschoenen

Algemene informatie 
over Javana Batik textielverf:

ca. 2 uur

Bijzonder gevoelige wol soorten zoals mohair, kasjmier en angora zijn 
niet geschikt.

De kleurvastheid is medium echtheid: geverfde stoff en mogen enkel 
afzonderlijk worden gewassen en op een maximum van 40 °C.

Gebruik bij het aanmaken en verven rubberen handschoenen!

Eventuele verfresten kunnen worden verwijderd met 5-10% chloor.

Er kan gekleurd worden van 50 tot 95 °C - geen gevaar voor het smelten 
van de was, daarom al bruikbaar bij 50 °C.

Materialen:

Batik
basisinstructies

Moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

gemakkelijk

Javana Batik textielverf met kleurzout is geschikt voor wax batik, 
knoopbatik en het kleuren van zijde, katoen, viscose, linnen, halfl in-
nen, wol en polyamide.
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Voorbereiding: Verven in een pan:

Verven in een kom of emmer:

De kleurschakeringen bepalen:

Het materiaal moet schoon en vrij van vlekken zijn, was-
verzachter, appreturen (afwerking) en middelen om te 
desinfecteren moeten vooraf eruit worden gewassen. De 
minimale temperatuur om te verven is 50 °C. Bij het verven 
in de pan zullen de kleuren sterker zijn door de als gevolg 
van de constante warmte. Wol dient altijd in een pan te 
worden gekleurd. Als alternatief kunt u ook in een kom of 
een emmer verven. Bij zijde heeft u bovendien azijn of azijn 
essentie nodig.

Er kan maximaal 400 gram in een 6-liter bad worden geverfd. Eerst 
de pan met 6 liter warm water vullen en dan de inhoud van het 
zakje erdoor roeren en op laten lossen. Bij 200 g stof ontstaat een 
krachtigere kleur, bij 400 g stof slechts een gematigde tint. Bij wol 
en zijde bovendien ca. 300 ml azijn of azijn essentie toevoegen. De 
schone stof indompelen op een matig vuur al roerend verwarmen. 
Bij wax batik tot 50 °C verwarmen. Ander textiel met de toegestane 
temperatuur (minimaal 60 °C) verven. De temperatuur moet ca. 1 
uur worden behouden – af en toe roeren. Vervolgens de pan met de 
stof af laten koelen, weer af en toe roeren om een uniforme kleur te 
verkrijgen. Nadat het water slechts lauw is, het materiaal voorzich-
tig met warm water afspoelen. Bij een batik met meerdere kleuren 
moet de stof ook voor elke nieuwe kleur worden gespoeld! Ter 
verbetering van de kleurechtheid kan de stof vervolgens met Javana 
nabehandelingsmiddel worden behandeld. Tot slot op maximaal 40 
°C met wasmiddel wassen. Later steeds apart bij max. 40 °C wassen.De inhoud van de verpakking is voldoende voor 200 tot 400 g textiel 

- afhankelijk van de kleurdiepte. De kleur op de verpakking wordt 
alleen bereikt bij maximaal 200 g stof. Hoe meer stof je verft des 
te lichter de kleur. De kleur kan in de zak en tijdens het verven van 
de aangegeven kleur afwijken. De uiteindelijke kleur is pas na het 
wassen en drogen zichtbaar.

Batik is een uit Indonesië afkomstige textielverftechniek, waarbij 
met wax patronen op stoff en worden geschilderd, die dan de oor-
spronkelijke kleur behielden. De techniek heeft zich verder ontwik-
keld: Tegenwoordig wordt met wax, koordjes, draden, kabelbinders 
of elastiek het geschikte textiel afgebonden en daarmee verhinderd 
dat de verf daar terechtkomt.

Het enige verschil bij het verven in een kom is, dat deze 6 liter heet 
water moet worden gevuld. Ga dan verder zoals hierboven beschre-
ven.
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