(Vaat)wassen op
lage temperaturen
Een schoon resultaat met
veel voordelen.
Wilt u de vaat en de was goed schoonmaken en toch uw portemonnee
en het milieu sparen? Dat kan als u een bewuste keuze maakt.
Sta er elke keer bij stil hoe vuil iets is en bepaal daarna welke
temperatuur en welk (vaat)wasmiddel u nodig heeft.
Wast u licht vervuilde kledingstukken om ze wat op
te frissen? Dan volstaat een wasprogramma
van 30° en een lage dosering wasmiddel.
En een vaatwasser gevuld met glazen?
Dat vraagt ook om een programma
met een lage temperatuur.
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• was- en reinigingsmiddelen
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• wassen, vaatwassen en
schoonmaken
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www.milieucentraal.nl
• vaatwasser en wasmachine
• calculator energieverbruik

Feiten over wassen
30˚
op lage temperaturen

40˚

•W
 assen op 90° kost drie keer zoveel als op 40°.
• Wassen op 60° kost twee keer zoveel als op 40°.
• Wassen op 30° in plaats van 40° leidt tot wel
40% energiebesparing.
• Percentage mensen dat op 30° wast:
18% in 2001, 52% in 2008.
• Wassen alle Nederlanders op 30° in plaats van
op 40°? Met deze energiebesparing kunnen
de huizen van 2 miljoen mensen een jaar lang
worden verlicht.

Wastips
• Gebruik de doseertabel op het product.
• H oud bij de dosering rekening met de
waterhardheid in uw woonplaats.
• Was normale kleding zonder zichtbare
vlekken op 30° of 40°.
• Behandel zichtbare vlekken vooraf.
• Verzamel extra vuil wasgoed en was dat op 60°.
• Was op 60° bij een schimmelinfectie,
huisstofmijt of een bacteriële infectie.

Vaatwassen met 50˚ 55˚ of
het Auto programma
In 2006 is het Europese Save Energy & Waterproject van start gegaan. Een vrijwillig initiatief
van de Europese wasmiddelenfabrikanten om
consumenten ervan bewust te maken, dat de
milieubelasting door vaatwassers kan verminderen.
In veel gevallen kunt u de vaat schoon krijgen
met het auto programma of bij een temperatuur
van 50°/55°. De nieuwe typen vaatwasmachines en
de verbeterde vaatwasmiddelen zorgen namelijk
voor een goed resultaat bij een lagere temperatuur
en minder watergebruik. U herkent de energie
besparende vaatwasmiddelen aan het onderstaande
logo, dat op het etiket is vermeld.
Kijk ook op www.saveenergyandwater.com.
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Milieuvriendelijke productie
Leden van de Nederlandse Vereniging van
Zeepfabrikanten zijn aangesloten bij het Europese
Charter voor duurzaam schoonmaken. Daarbij gaat
het om afspraken en procedures die fabrikanten in
staat stellen om in hun bedrijfsvoering aandacht
te besteden aan duurzaamheid. De gemaakte afspraken zijn bindend en worden getoetst door
een onafhankelijk bureau. In de afgelopen jaren
is er een mooi resultaat behaald. Bij de productie
van was- en reinigingsmiddelen is, gemeten per
ton productie, 15% minder CO2 uitgestoten en
12% minder water verbruikt.

12%
minder
water
verbruikt.

Samen sterk
Milieuvriendelijk wassen en reinigen? Dat doen
we met elkaar! De overheid zorgt voor wet- en
regelgeving en de naleving ervan. Fabrikanten kijken
kritisch naar de samenstelling van de producten
en de verpakking. De brancheorganisatie zorgt
voor uitwisseling van kennis en informatie.
En u als gebruiker? Kies bewust hoe u wast of
schoonmaakt. Het milieu wordt namelijk het meest
belast tijdens het wassen en schoonmaken zelf.
En daar heeft ú invloed op.

Kies bewust 				
• Wees zuinig met water.
• Was met een volle trommel en vaatwasmachine.
• Kies voor een kort was- en vaatwasprogramma.
• Was op een lage temperatuur.
• Kies voor geconcentreerde schoonmaakmiddelen.
• Volg de aanwijzingen op het etiket.
• Gebruik de juiste dosering.
• Benut elk product voor 100%.
• Breng restanten product niet onverdund in
het milieu.
• Recycle zoveel mogelijk de verpakkingen.
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