
Vejledning til tøjvask ved lavere temperaturer

HVILKEN SLAGS
TØJ SKAL
DU VASKE?

Tøj til erhvervsbrug, der
kan være kontamineret

Vasketøj, der har været
brugt til kontaktsport 

Normalt vasketøj

 = Undgå blegning.

 = Normal maskinvask med højeste angivne temperatur

Tekstiler, der har været
brugt i køkkenet

Tøj tilsølet med a�øring,
opkast, blod...Normalt vasketøj 

Ja Nej Ja Nej

Opfylder følgende betingelser:

** Sorter det tøj fra, der af hygiejnehensyn skal vaskes ved mindst 60°,
og vask det i en separat maskinvask. 

Sortér efter farve

Vask ca.  hver femte vask ved 60°C 
med et standard vaskepulver eller et 
koncentreret vaskepulver beregnet 
til hvidt tøj.  Eller vask ved 80 ˚C eller 
90˚C ca. 1 gang om måneden.

Opfylder følgende betingelser:

normalt eller let snavset

ingen stærk, ubehagelig lugt

normalt eller let snavset

ikke opbevaret fugtigt

Vaskeanvisning:

Besøg www.clevercare.info for at få �ere oplysninger
om symbolerne på vaskemærket

Besøg www.cleanright.eu for at få �ere tips til en mere
bæredygtig tøjvask

Vælg altid vaskeprogram iht. vaskeanvisningen:  

Vælg et almindeligt vaskeprogram til bomuldstøj.

Vask med et standard vaskepulver eller et koncentreret
vaskepulver beregnet til vask af hvidt tøj.

Hvis man foretrækker et vaskepulver til kulørt tøj, 
skal tøjet vaskes ved højere temperatur.

Vask ved

* Vask dit tøj ved 30-40˚C og brug et standardvaskepulver 
eller et koncentreret vaskepulver, hvis du vasker dit tøj på et 
fælles- eller møntvaskeri

eller derunder*

30°C

Sortér efter farve

Vask ved

30°C

Sortér efter farve

Vask ved

40°C

Sortér efter farve**

Vask ved

60°C
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Vasketøj, der har været i 
kontakt med syge personer 
eller personer, som er sår -

bare over for infektioner 

Alt almindeligt vasketøj, der 
ikke har været i nærkontakt 

med intime kropsdele  

Vasketøj, der har været i 
nærkontakt med intime

kropsdele 

tørres udenfor eller i
tørretumbler

Støttet af GINETEX

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

Skal du vaske almindeligt vasketøj og er der ingen syge personer 
i hjemmet  (eller personer, som er særligt sårbare over for infek -
tioner)?

Vasketøj, der har været i kontakt med syge personer eller per -
soner, som er sårbare over for infektioner 

Skal du vaske tøj, der har været i kontakt med syge personer 
eller personer, som er særligt sårbare over for infektioner?

Tøj til erhvervsbrug, der kan være kontamineret

Skal du vaske uniformer brugt i sundhedsvæsnet eller andet tøj 
til erhvervsbrug, der kan være kontamineret af mikroorganis -
mer? 
Eksempler: Læger, sygeplejersker, dyrelæger, kloakarbejdere, lab -
oratorieteknikere osv.
Denne type vasketøj bør ikke vaskes i hjemmet, men bør i stedet 
indleveres til et professionelt vaskeri.

  

Normalt vasketøj 

Er det almindeligt vasketøj, der skal vaskes? 
Eksempler: Skjorter, bukser, undertøj, håndklæder, sengetøj

Tekstiler, der har været brugt i køkkenet 

Skal du vaske tekstiler, der har været brugt i køkkenet eller til 
håndtering af fødevarer?
Eksempler:  Viskestykker, forklæder, karklude

Tøj tilsølet med a�øring, opkast, blod... 

Skal du vaske tøj, der er blevet tilsølet med kropsvæsker såsom 
a�øring, opkast, blod, urin...?

Alt almindeligt vasketøj, der ikke har været i nærkontakt med 
intime kropsdele 

Skal du vaske tøj, der i mindre grad har været i nærkontakt med 
intime kropsdele?
Eksempler: Bukser, T-shirts, trøjer, overtrækstøj, sokker, gardin -
er, duge osv.

Vasketøj, der har været i nærkontakt med intime kropsdele

Skal du vaske tøj, der har været i nærkontakt med intime krops -
dele, så det kan være tilsølet med (synlige eller usynlige) kro -
psvæsker?
Eksempler:  Underbukser, lommetørklæder, badehåndklæder, 
sengetøj.

Vasketøj, der har været brugt til kontaktsport  

Skal du vaske tøj, der har været brugt til kontaktsport, såsom 
kampsport eller fodbold?


