
Onderhoud haarwerk

U heeft een haarwerk van synthetisch haar 
aangeschaft, dat met uiterste zorg is gemaakt en 
dat uiteraard zo goed mogelijk moet blijven om er 
maximaal plezier van te hebben.

Wij raden u af het haarstuk ’s nachts op te houden 
omdat dat slecht is voor het haar (eerdere slijtage) 
en het bovendien gemakkelijk in de war raakt.

U heeft een haarwerk van synthetisch haar. Dat 
heeft een aparte behandeling nodig. 

Tips voor onderhoud
Wij adviseren u het haarwerk één keer in de zes 
weken te wassen. Als u het ’s avonds wast, is het de 
volgende ochtend weer droog.
Ga daarbij als volgt te werk:
1  Speld het haarwerk op de postichekop vast 

met vier spelden, één aan elk oor (het dikkere 
gedeelte) (foto 1) en één aan beide zijden in 
de nek (foto 2). Let erop dat het vlies aan de 
voorrand niet geplooid zit.
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2  Spray het haarwerk 
in met conditioner 
(foto 3) en laat dit 10 
minuten indrogen.

  Let op met sprayen 

op de vloer, want 

de vloer kan door 

de nevel erg glad 

worden! Foto 3

3  Los nu een kleine hoeveelheid haarwerk-
shampoo op in een klein beetje warm water 
(foto 4) totdat het water schuimt.

  Voeg er koud water bij totdat de shampoo-
oplossing lauwwarm (max. 30 °C) is (foto 5).
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4  Leg het haarwerk 
in zijn geheel, dus 
mét postichekop, 
gedurende 5-10 
minuten in deze 
shampoo-oplossing 
(foto 6).
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5  Spoel het haarwerk 
goed uit met koud 
water (foto 7).
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6  Herhaal dit met de balsem oftewel postilis.

7  Spoel het haarwerk weer goed uit.

8  Haal het haarwerk van de kop.

9  Maak een bol met 
de helft van een 
handdoek. Stop deze 
aan de binnenkant 
van het haarwerk 
(achterkant). Sla de 
andere helft over 
het haar aan de 
buitenkant (foto 8). 
Druk het vocht uit het 
haarwerk (ca. 5 min.).
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   Niet wringen! Het monofi lament mag niet 

‘breken’.

10  Zet het haarwerk 
met de vier spelden 
weer terug op de kop 
(foto 9).

  Let er weer op dat

het monofi lament 

niet dubbel zit!
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11  Spray het haarwerk 
nogmaals in met 
conditioner (foto 10); 
dit ter bescherming 
van de vezels door 
invloeden van 
buitenaf.
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12  Breng met de handen het haarwerk in 
model (foto 11), zodat de oude vorm en glans 
terugkeert. Kam het eventueel door met een 
grove kam (foto 12). 
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Synthetische haarwerken kunt u beter niet in 

natte toestand borstelen of kammen.

Let op met warmtebronnen zoals een hete oven, 

of voor stoom bij het koken of uit de vaatwasser.

Bij een saunabad gaat de rek uit het montuur.


