
WAX JASSEN 

BUITENSTE: 100% GEWAXT KATOEN 
VOERING: 100% KATOEN 
VULLING: 100% POLYESTER 
 

1. Om te voorkomen dat de  speciale wax in deze stof  wordt vernield, mag dit  
kledingstuk NIET WORDEN GESTOOMD. 

2. NOOIT in de wasmachine wassen. De wax vernielt uw wasmachine. 
3. Wassen in bad of een grote bak met  schoon, koud water en laten drogen op 

kamertemperatuur. 
4. Breng een ruime hoeveelheid wax aan op zwaar vervuilde plekken met een zachte 

borstel om het  vuil los  te maken en verwijder het daarna met een schone doek. 
5. GEBRUIK GEEN WASMIDDEL OF SCHOONMAAK MIDDELEN. Evt. een beetje 

groene zeep voor de vervuilde ribkraag of voering. 
6. Als het  kledingstuk per ongeluk is vervuild met benzine, zuur, ammoniak, mest of 

andere chemicaliën, maak het schoon zoals (3). 
7. Overmatig zand en vuil kan schadelijk zijn voor het kledingstuk en kan slijtage 

versnellen, om de levensduur van uw kledingstuk te verlengen daarom regelmatig 
wassen zoals bij (3) is weergegeven. 

8. Door regelmatige toepassing van een waxspray  zal de stof zijn kwaliteiten behouden 
en het  kledingstuk in goede staat houden, waardoor de levensduur van het  
kledingstuk wordt verlengd. Tevens kunt u uw jas na intens gebruik opnieuw waxen 
of laten waxen door onze waxservice. www.mongo.nl  

  

OUTER: 100% WAXED COTTON 
LINING: 100% COTTON 
FILLING 100% POLYESTER 
 
 

1. To avoid destroying the special wax oil proofing in this fabric, this garment MUST 
NOT BE DRY CLEANED. 

2. Wash down with clean, cold water and hang to dry at normal room temperature. 
3. Do not use your washing machine! This will ruin your machine. 
4. Apply a liberal amount of the wax proofing compound to heavily soiled areas with a 

soft brush to loosen dirt then remove using a clean cloth.  
5. DO NOT USE SOAP DETERGENT OR CLEANING FLUIDS. 
6. Should the garment be accidentally contaminated with petrol, acid, ammonia, manure 

or other chemicals, wipe down as (2). 
7. Excessive grit and dirt can be detrimental to the garment accelerating damage by 

abrasion, therefore to prolong the life of your garment, periodic washing as (2) above 
is advocated. 

8. Regular application of  a waxspray  will maintain the qualities of the fabric and keep 
the garment in good condition, thereby extending the life of the garment. We can re-
wax your jacket after intensive use. www.mongo.nl  
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