TØJVASK
VED LAVE
TEMPERATURER

Et initiativ fra vaskemiddelindustrien for
at fremme vask ved lavere temperaturer.

FORDELE VED
AT VASKE TØJ
VED 30°

FIND UD AF HVAD DU
KAN VASKE VED LAVE
TEMPERATURER
Normalt kan du vaske let eller normalt snavset tøj
ved lav temperatur (30°). Det kan f.eks. være

30°C

• J
 akker, nederdele, bukser, trøjer,
skjorter, kjoler
• T-shirts, undertrøjer, strømper
• Strandhåndklæder, duge, gardiner.

DIT TØJ BLIVER LIGE SÅ RENT
OG FRISKT, SOM DU ER VANT TIL

SAMMEN KAN VI OPNÅ STORE
MILJØFORDELE

At vaske tøj ved lave temperaturer, som
30°, giver et rigtig godt vaskeresultat.
Bedre vaskemaskiner og vaskemidler gør,
at det nu er muligt at vaske tøjet rent ved
lavere temperaturer. De nye vaskemidler og
vaskemaskiner er fremstillet med henblik på
at opnå rigtig gode vaskeresultater ved lave
temperaturer. Det betyder, at du kan vælge et
vaskeprogram med en lavere temperatur på
din vaskemaskine og stadig få et rigtig godt
vaskeresultat, hvor dit tøj bliver lige så rent
og friskt, som du er vant til.

Det er det vi gør i fællesskab, der tæller. Hvis alle
europæere gjorde en indsats for at sænke deres
vasketemperatur, når det er muligt, kunne vi
sammen gøre en stor forskel. En gennemsnitlig
sænkning af vasketemperaturen med bare 3° i
Europa vil svare til en besparelse i CO2- udledning
fra mere end 700.000 biler. Så selv små ændringer
kan gøre en stor forskel.

SKÅNSOM TØJVASK GIVER DIT
TØJ EN LÆNGERE LEVETID
Når du vasker dit tøj ved lavere
temperaturer, er det mere skånsomt hvilket
gør, at dit tøj faktisk ser bedre ud i længere
tid. Dit tøj bevarer farverne bedre, når du
vasker det ved lavere temperaturer, og det
bliver også mindre slidt.

Hvordan kan du selv hjælpe miljøet? Du skal bare
vælge et program med en lavere temperatur på din
vaskemaskine, når det er muligt. Da opvarmningen
af vandet i vaskemaskinen er den del af hele
vaskeprocessen, der kræver den største mængde
energi, så reducerer du CO2 - udledningen og
gør en indsats for miljøet, når du skruer ned for
temperaturen på din vaskemaskine. Og der er
flere fordele. Tøjvask ved lave temperaturer er en
mere skånsom proces, hvilket betyder, at dit tøj
holder længere. Det giver i sig selv en mærkbar
miljøfordel, fordi det medfører reduceret CO2 udledning i forbindelse med tekstilproduktion. Så
selv forholdsvis små og enkle adfærdsændringer kan
gøre en stor forskel.
Giv dit bidrag til vores fælles fremtid.
Du kan finde flere miljøtips nedenfor.

FLERE MÅDER AT GØRE EN FORSKEL FOR MILJØET
OG PASSE BEDRE PÅ DIT TØJ
Her er nogle gode tips til at hjælpe dig med at få dit tøj vasket lige
så rent og friskt, som du er vant til, samtidig med, at du sparer
vand, CO2 og penge.

maksimumtemperaturen for tøjvask, som aldrig må overskrides. Der er
dog rig mulighed for at vaske dit tøj ved en lavere temperatur. Prøv det
og spar energi.
Du kan finde flere nyttige tips til tøjvask på

3. S
 ORTÉR DIT TØJ EFTER HVILKEN TEMPERATUR
DET SKAL VASKES PÅ

1. SORTÉR DIT TØJ EFTER FARVE
Vask mørke, kulørte og hvide tekstiler hver for sig.

2. FØLG VASKEMÆRKNINGEN
Læs vaskemærket, så du kender den bedste måde at vaske
dit tøj på. Mærkningen giver nyttige oplysninger om vask og
vedligeholdelse af dit tøj, så du ikke beskadiger tekstilerne.
Tallet i vaskebaljeikonet på tøjets vaskemærke angiver

Selvom langt det meste tøj sagtens kan vaskes ved lave
temperaturer, så kræver tøj, der har været i nærkontakt med
intime kropsdele (såsom undertøj, sportstøj, håndklæder,
sengetøj), en grundigere vask, ved f.eks. 30° eller 40° med et
standardvaskepulver eller et koncentreret vaskepulver til hvidt
tøj, eller ved 60°, hvis man foretrækker et vaskemiddel til kulørt
tøj.

HUSK:
•	Vælg en tilstrækkelig lang vaskecyklus (f.eks. standardcyklus
for bomuld) til vask af meget snavset tøj samt tekstiler, der
har været i kontakt med intime kropsdele, og derfor kræver en
grundigere vask.
•	Undgå dårlig lugt i vaskemaskinen: Vask regelmæssigt ved
60° med et almindeligt vaskepulver (ca. hver femte vask).
•	Følg altid tøjets vaskemærke og vælg de anbefalede
vaskeprogrammer og vaskemidler.

HVORNÅR ER TØJVASK VED HØJERE
TEMPERATURER (60°) NØDVENDIGT?
•	Meget snavset tøj eller tøj, der har været i kontakt med en syg (herunder
også tøj båret af personer, der har været i kontakt med den syge), bør
vaskes ved 60° med et standard vaskepulver eller et koncentreret
vaskepulver beregnet til hvidt tøj, hvis vaskemærket tillader det.
• Hvis en person i hjemmet er særligt sårbar over for infektioner.
•	Er du husstøvmideallergiker, skal du altid vaske sengetøj, dyner, puder og
rullemadras ved mindst 60°C.
•	For at sikre grundig vask af tekstiler, der har været brugt i køkkenet –
særligt, hvis de har været brugt til madlavning.
•	Til vask af tøj eller tekstiler, der kræver en grundigere vask, f.eks.
uniformer brugt i sundhedsvæsnet, vaskbare bleer, sportstøj eller andre
tekstiler, der har været i kontakt med kropsvæsker
(f.eks. blod, opkast, afføring).

Besøg WWW.IPREFER30.EU for flere vaskeråd.

Dosér altid vaskemidlet i forhold til, hvor snavset tøjet er,
samt vandets hårdhedsgrad. Flere og flere vaskemidler
er koncentrerede produkter. Bruger du for meget
vaskemiddel, får du ikke et bedre vaskeresultat. Følg altid
doseringsvejledningen - og gør en forskel.

5. FYLD VASKEMASKINEN HELT OP

Sorter det tøj fra, som af hygiejnehensyn, skal vaskes ved mindst
60°. Det kan f.eks. være tøj fra en syg person, der skal vaskes separat
ved mindst 60°, hvis vaskemærket tillader det. Dit almindelige
dagligdagsvasketøj kan normalt vaskes ved lave temperaturer, f.eks. 30°,
især hvis tøjet er let til moderat snavset.
Tøj og tekstiler, der kommer i kontakt med intime dele af kroppen, og
som derfor kan have været i kontakt med kropsvæsker (f.eks. undertøj),
bør dog vaskes ved 30 - 40° med et standardvaskepulver eller et
koncentreret vaskepulver beregnet til hvidt tøj, eller ved 60°, hvis man
foretrækker et vaskemiddel til kulørt tøj.

Fyld altid vaskemaskinen helt op. Hvis du vasker to
vaskemaskiner, der kun er halvt fyldte, bruger du dobbelt så
meget energi, vand og vaskemiddel sammenlignet med en
fyldt vaskemaskine.

4. BRUG DEN ANBEFALEDE MÆNGDE VASKEMIDDEL

Vil du have flere tips til miljøvenlig tøjvask?
Klik ind på www.cleanright.eu

Følg doseringsvejledningen på pakken med vaskemiddel nøje.

6. G
 ENBRUG ELLER GENOPFYLD
EMBALLAGEN
Husk altid korrekt bortskaffelse af emballage* og køb
refill-løsninger, når det er muligt.
*Følg vejledningen for affaldssortering i din kommune.

