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Mijn zwemkleding schijnt door, hoe kan dat nou? 

Eens in de zoveel tijd krijg ik een klacht over zwemkleding die is gaan doorschijnen. Zeker 

als dit binnen een half jaar naar aankoop is of als er maar een paar keer in is gezwommen, 

wordt vaak gedacht dat dit onder de garantie valt. Alle zwemkleding is chloorgevoelig. Af-

hankelijk van het materiaal is dit in meer of mindere mate. Zwemkleding van PBT/Polyester 

is beter bestand tegen chloor dan zwemkleding van Lycra/Polyamide/Elastane.  

Er zijn bijna geen zwembaden zonder chloor, dus er moet juist met de chloorwerking  

omgegaan worden. De duurzaamheid van zwemkleding staat of valt bij de verzorging. Naast 

dat zwemkleding voor het behoud niet gebruikt moet worden op glijbanen of ruwe opper-

vlaktes moet het ook goed gewassen worden. De zwemkleding moet  

altijd direct na gebruik in chloor of zout water goed worden  

uitgespoeld en het moet zodra het mogelijk is uitgehangen  

worden om te laten drogen. Dit moet niet op een hitte bron of in 

de zon. Nooit op een prop in een tas laten zitten.  

Mensen met klachten melden mij vaak “Ik heb het echt goed  

uitgespoeld en niet gewassen in de wasmachine”. Zwemkleding 

moet echter regelmatig met een fijnwasmiddel (geen  

wasverzachter gebruiken) op een fijnwasprogramma gewassen 

worden. Op die manier verdwijnt het chloor het beste uit de  

kleding. Chloor beschadigt de vezels ook als de zwemkleding al 

droog is. De opmerking ik heb mijn zwembroek maar één keer 

aangehad en toch slijt hij al, komt vaak omdat de zwemkleding 

dan niet gewassen is voordat hij opgeruimd is en het chloor de 

hele periode dat hij in de kast lag zijn beschadigende invloed op de vezels heeft voorgezet. 

Indien u niet denkt te kunnen voldoen aan het regelmatig wassen van kleding dan is  

zwemkleding van PBT/Polyester een beter alternatief, echter chloor blijft altijd schadelijk. 

Vezels zullen ook knappen indien zwemkleding te strak zit, dan zullen er ook doorschijnende 

plekken ontstaan. Dit gebeurt dat meestal rondom de borst en op de achterkant. 

Daar deze slijtage geen fout in de fabricage is, zal dit soort slijtage niet onder de garantie 

vallen. 

Deze wasvoorschriften gelden niet voor de specifieke wedstrijd/technical zwemkleding.  

Hiervoor altijd de richtlijnen die op deze kleding staat gemeld volgen. 

De materiaalnamen die door de verschillende merken gebruikt worden zijn: 

Merk      PBT/Polyester   Lycra/Polyamide 

Speedo     Endurance+   Endurance10 

Arena     Max Life    Waterfeel 

Lane 4     IT Chloroban   geen naam voor 

Funkita/Funky Trunks  C-Infinity    heeft geen lycra zwemkleding 

TYR      Durafast Elite 

Essenuoto    oa Speedline Swift  geen naam voor 

Amanzi     Amor Fabric   heeft geen lycra zwemkleding 

In de webwinkel is via het filter en de optie stof een keuze te maken tussen Polyester /PBT 

en Lycra zwemkleding. 

Terug naar website klik hier 

T 

http://www.swimmerezwemsport.nl

