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De juiste 
voorbereiding

1. Let op de onderhoudsinstructies in je textiel!
Je textiel kan lelijk worden of zelfs beschadigen door een verkeerde  
behandeling.

2. Belangrijk is dat je de onderhoudssymbolen correct interpreteert
Op het etiket, dat in elk textiel zit, staan maximaal vijf onderhoudssymbo-
len die er misschien op het eerste gezicht verwarrend uitzien, maar eigen-
lijk helemaal niet zo moeilijk te begrijpen zijn. Voor het sorteren van het 
wasgoed en het daaropvolgend selecteren van het juiste wasprogramma 
zijn in de eerste plaats de wassymbolen van belang. De symbolen voor 
het wassen bestaan uit een wastobbe, een getal of hand in de wastobbe 
en eventueel nog een balk onder de wastobbe. Het getal in de wastobbe 
geeft de maximale wastemperatuur aan die je niet mag overschrijden. De 
balk onder de wastobbe geeft een wastechnische mildere behandeling 
van bepaalde textielsoorten aan. 

De juISte VoorbereIDINg

Onderhoudssymbool Wasprogramma Hoeveelheid wasgoed Wasmiddel

30°- 95°

30°- 95°

Normaal wasprogramma

Zacht wasprogramma

Wolwasprogramma

Handwas

Niet wassen

Katoen of gekleurde 
was/kookwas

Delicate was of zijde, 
wol, lingerie, gordijnen

Hand-, wol- of speciaal 
machinewasprogram-
ma tot max. 40 graden

Maximale hoeveelheid 
volgens fabrikant

Verminderde hoeveel-
heid (ca. 50% van de 
max. hoeveelheid)

Sterk verminderde 
hoeveelheid (ca. 25% van 
de max. hoeveelheid)

Zeer sterk verminderde 
hoeveelheid (ca. 20% van 
de max. hoeveelheid)

Saponella totaal- 
of kleurwasmiddel

Saponella totaal- of kleurwasmiddel, Hans 
Raab verzorgingsmiddel voor delicate was 
of speciaalwasmiddel (bijv. voor syntheti-
sche stoffen, zwart/donker textiel)

Wasmiddel voor wol of zijde of Hans 
Raab verzorgingsmiddel

Handwasmiddel (niet geschikt voor de 
machine), wol-/zijdewasmiddel of Hans 
Raab geconcentreerd verzorgingsmiddel

Textiel dat op deze wijze is gemarkeerd, mag niet worden gewassen en is niet 
geschikt voor de behandeling in de wasmachine noch voor handwas.

Waarom het belangrijk is  
om wasgoed juist te sorteren
Het sorteren op wastemperatuur, kleur en textielsoort dient 
als bescherming tegen verkleuring en om het materiaal te 
sparen zodat je lang van je textiel kunt genieten.

3. sorteer je wasgoed op wastemperatuur
Heel wat wasgoed is alleen maar bestand tegen wasbeurten op 
30 graden of soms moet je ze zelfs koud wassen. Handdoeken 
en ondergoed dienen daarentegen, indien mogelijk, op 60 gra-
den worden gewassen zodat ze ook echt hygiënisch schoon zijn.

Als vuistregel geldt: 90 graden wassen alleen voor bijvoorbeeld 
heel vuil katoenen beddengoed, 60 graden voor pyama‘s, bed-
dengoed, handdoeken, 40 graden voor jurken, overhemden, 
broeken, sokken of t-shirts, 30 graden wassen voor wollen 
truien, zijden bloezen en gordijnen. Makkelijk te onderhouden 
kleding mag op 40 graden worden gewassen. Voor speciale 
applicaties, prints of gemengd textiel kan echter een lagere 
temperatuur nodig zijn. Je kunt je het beste houden aan de on-
derhoudssymbolen die je op de labels in de kleding vindt zodat 
je zeker bent.

WASgoeD goeD SortereN
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4. sorteer je wasgoed op kleur
Sorteer je wasgoed altijd op kleur. Vooral rode en zwarte 
stukken wasgoed kunnen kleur afgeven en dienen daarom, 
indien mogelijk, met vergelijkbare kleuren samen te wor-
den gewassen. Was nooit wit, donker of gekleurd wasgoed 
samen! Let op de instructies op de etiketten. Ook nieuwe 
kledingstukken alleen wassen met kleding van dezelfde kleur.

5. sorteer je wasgoed op soort textiel
ook hier geldt als vuistregel:

Handwas/fijne was: wol en zijde

Fijne was of lichte behandeling: kant, topjes met naturel-
kleur of synthetisch

Makkelijk te onderhouden wasgoed: t-shirts, overhemden 
of sokken

gewoon wasgoed: katoenen beddengoed of handdoeken

WASgoeD goeD SortereN

6. sorteer je wasgoed op mate van verontreiniging
Voor een optimaal reinigingsresultaat sorteer je je textiel op 
materiaal en kleur, want je hebt een andere wastempera-
tuur nodig afhankelijk van het soort stof. Het sorteren op 
kleur beschermt je textiel tegen verkleuring. Maar ook het 
sorteren op mate van verontreiniging is belangrijk als je 
optimale wasresultaten wilt bereiken. Hoe sterker de vervui-
ling, hoe hoger de temperaturen voor het reinigen nodig 
zullen zijn. Dit leidt natuurlijk ook tot een hoger energiever-
bruik. Verzamel daarom bijzonder sterk vervuild wasgoed, 
laat het inweken en was het in één wascyclus. Zo hoef je 
niet zo vaak op hoge temperaturen te wassen en bespaar je 
op een jaar tot € 30 aan energiekosten.

7. Verzamel je wasgoed gescheiden
je wilt niet onnodig veel tijd besteden aan huishoudelijk 
werk? Een tip die ongelooflijk veel tijd bespaart, is het was-
goed vanaf het begin gescheiden te verzamelen. Door de 
voorsortering blijft het vervelende sorteren voor het wassen 
je bespaard.

WASgoeD goeD SortereN

LiCHt: 
Geen vlekken* of vuil zichtbaar, 
kledingstukken ruiken niet meer fris 
gewassen

Voorbeelden: t-shirts, overhemden, 
bloezen (1x gedragen)

NORMaaL:
Vuil en lichte vlekken* duidelijk 
zichtbaar

Voorbeelden: t-shirts, overhemden, 
bloezen (meermaals gedragen), 
ondergoed, beddengoed (1 week 
gedragen of gebruikt)

stERK: 
Vuil en vlekken* duidelijk zichtbaar

Voorbeelden: 
stoffen servetten, schotel- en keu-
kenhanddoeken, babyslabbetjes, 
kinder- en voetbalkleding (bevuild 
met gras en aarde), tenniskleding 
(bevuild met rode gravel), werk-
kleding

Typische vlekken: 
Kan gebleekt worden: koffie, thee, 
rode wijn, fruit, groenten 
bevat vet/olie: eetbare oliën/vetten, 
sauzen, huidvet, minerale olie, was 
bevat eiwitten/koolhydraten: melk, 
bloed, ei, zetmeel 
Pigment: aarde, roet, zand 

Als vlekken worden voorbehandeld, 
kan de hoeveelheid wasmiddelen 
dienovereenkomstig worden 
verminderd!

Verontreinigingsgraad van het textiel
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8.  Kies het juiste wasmiddel afhankelijk  
van het type wasgoed

Het gebruik van het juiste wasmiddel ontziet het materiaal 
en beschermt de vezels. Gebruik Saponella totaalwasmiddel 
voor het wassen van wit wasgoed en Saponella kleurwasmid-
del voor het wassen van gekleurd wasgoed. Voeg voor fijne 
was, zijde en wol ongeveer een theelepel Hans Raab verzor-
gingsmiddel toe in de wasmachine. Denk eraan: het is een 
geconcentreerd wasmiddel, dus niet te veel toevoegen.

Wetenswaardig:
-  De meeste totaalwasmiddelen bevatten bleekmiddelen. Dit 

dient om de witheid van de was te behouden of te herstel-
len. Zo ook ons Saponella totaalwasmiddel. Daarom is het 
ideaal voor het wassen en onderhouden van wit en lichtge-
kleurd textiel.

-  ons Saponella kleurwasmiddel daarentegen is vrij van opti-
sche bleekmiddelen en bevat in plaats daarvan een speciale 
kleurbescherming die bijzonder zacht is voor de kleuren van 
de kleding.

-  textiel met het symbool “Niet bleken” op het etiket, mag 
daarom alleen maar met Saponella kleurwasmiddel of Hans 
Raab verzorgingsmiddel worden gewassen.

9. Let op de hardheid van het water
De waterhardheid is belangrijk voor het bepalen van de hoe-
veelheid wasmiddel omdat je het wasmiddel dient te doseren 
in overeenstemming met de informatie op de verpakking. Het 
hardheidsbereik van je water kan je opvragen bij je waterle-
verancier of je verhuurder.

WASgoeD goeD SortereN

Hardheidsbereik

zacht

gemiddeld

hard

Waterhardheid
(mmol/l*)

kleiner 1,5

1,5 - 2,5

groter 2,5

Hardheidsgraad
(dH)**

kleiner 8,4

8,4 -14

groter 14

10. Let op de mate van verontreiniging van het wasgoed
Was licht vervuild of slechts kort gedragen wasgoed nooit samen 
met sterk vervuild textiel omdat deze mogelijk een andere wastem-
peratuur of wasmiddeldosering kunnen vereisen.

tip: 
Volg altijd het doseringsadvies op de verpakking van het wasmid-
del op.

WASgoeD goeD SortereN
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11. Behandel zichtbare vlekken voor
Door de voorbehandeling van vlekken bespaar je tijd en 
geld, want zonder deze voorbehandeling zou de hele lading 
was warmer of met meer wasmiddel moeten worden ge-
wassen. Als je wilt weten hoe je welke vlek dient te behan-
delen, kijk dan gewoon in onze Ha-Ra vlekkengids.

12. Draai je wasgoed binnenstebuiten  
voordat je gaat wassen
Bij het wassen roteert je was in de wasmachine. Daardoor 
wrijven de stoffen tegen de trommel en andere kledingstuk-
ken. Stevige stoffen zoals jeans en donkere stukken van 
microvezel of katoen verliezen daardoor hun kleur. Door 
het binnenstebuiten draaien van de kledingstukken, ligt de 
buitenkant binnenin en is die zo goed beschermd.

Niet vergeten!
13. Maak de broekzakken leeg voor het wassen
Geldstukken, zakdoeken en wat er nog zo in je broekzak-
ken zit, kunnen je wasmachine beschadigen of je kunt een 
vervelende verrassing krijgen met kleding die vol hangt met 
resten van papieren zakdoeken.

14. Verwijder voor het wassen de riemen  
van je kledingstukken
Riemen van badjassen, jassen, vrijetijdspakken enz. dien je 
voor het wassen in ieder geval te verwijderen. Anders kan 
het makkelijk gebeuren dat de riem tijdens het wassen ver-
strikt geraakt in de rest van het wasgoed en dat de riemlus-
sen van het kledingstuk kunnen afscheuren.

WASgoeD goeD SortereN

15. Ritsen sluiten en gaten vermijden
om gaten in het wasgoed te voorkomen, dien je altijd de 
ritsen te sluiten voordat je gaat wassen. Als de rits open is, 
raken de metalen delen de trommel bij elke omwenteling. 
Dit beschadigt zowel de wasmachine als de rits zelf. Bij een 
geopende rits boren de kleine tandjes van de rits zich in 
andere stukken wasgoed en laten ze kleine gaatjes na.

16. Was delicaat wasgoed in een waszak
Gebruik de Ha-Ra waszak om synthetische vezels als acryl 
of polyester van bijvoorbeeld outdoorkleding op te vangen 
tijdens de wascyclus. Hij vangt zelfs de kleinste deeltjes 
microplastic op. De resten verzamelen zich in de hoeken 
en randen van de zak waar ze na het wassen met de hand 
kunnen worden verwijderd. Zo vermijd je dat microplastic 
en pluizen in het afvalwater terechtkomen en zo onze open 
wateren vervuilen. De waszak zelf verliest geen vezels.
Je beschermt bovendien delicaat textiel zoals vitrage, wol-
len truien, ondergoed, zijden bloezen, panty‘s, sjaals of 
schoenen (bijvoorbeeld sneakers of zeilschoenen). Door de 
bewegingen van de wastrommel schuren de vezels voortdu-
rend met andere kledingstukken. De beugels en sluitingen 
van beha’s blijven nogal eens hangen in de wateropeningen 
van de trommel of beschadigen andere stukken wasgoed. 
Bovendien worden de vezels vooral bij het centrifugeren 
samengeperst, uitgerokken en gebogen.
trouwens: ook het probleem van verloren gegane sokken 
verdwijnt als de sokken in een waszak zitten.

WASgoeD goeD SortereN
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Wassen en reinigen 
17. Laad de wasmachine op de juiste manier
Om zo water- en energie-efficiënt mogelijk te wassen, dien 
je de wasmachine altijd optimaal te laden. Want als de 
machine te vol is, kan het wasgoed in de trommel niet goed 
worden gedraaid en dus ook niet goed worden gereinigd. 
Is de machine daarentegen te weinig belast, dan kost dit 
onnodig water en energie. bovendien wordt het textiel niet 
echt schoon als het te weinig wrijving kent. De ideale bela-
ding is afhankelijk van de maximaal toegelaten hoeveelheid 
voor het betreffende wasprogramma. Voor een normaal 
wasprogramma geldt bijvoorbeeld de vuistregel dat een op-
geheven, gespreide hand nog steeds bovenop het wasgoed 
in de trommel moet passen. Voor fijne of wolwas daarente-
gen kan je de trommel meestal slechts tot op de helft van 
zijn capaciteit vullen.

WASSeN eN reINIgeN

18. Bespaar energie door op lage temperaturen te was-
sen en langere wastijden aan te houden
Tijdens het wasproces heb je weinig energie nodig om de 
wastrommel te laten draaien, het wasgoed te laten centrifu-
geren en het water weg te pompen. Er is echter veel energie 
nodig om het water te verwarmen. Daarom besparen langer 
durende wasprogramma‘s energie als de wastemperatuur 
tegelijkertijd wordt verlaagd.
je wast dus bij voorkeur op lage temperaturen om energie 
te besparen. Door langer te wassen bij lagere temperaturen 
kan je bijvoorbeeld tot 50 % energie besparen.

Wetenswaardig:
-  In het totale elektriciteitsverbruik van particuliere huis-

houdens in Nederland heeft het wassen een aandeel van 
ongeveer 4%.

-  Door lagere wastemperaturen te kiezen kan in Nederland 
per jaar ruim 35% worden bespaard.

WASSeN eN reINIgeN
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19. Wat is belangrijk bij de 
aankoop van een wasmachine?
Ook de wasmachine zelf heeft 
een enorme invloed op het 
energie- en waterverbruik. een 
gestandaardiseerd energie-
verbruikslabel helpt je bij de 
aankoop van een nieuwe was-
machine zodat je verschillende 
apparaten in één oogopslag kan 
vergelijken. Wasmachines met 
een hogere energie-efficiëntie 
verbruiken minder stroom 
terwijl je wast waardoor je aan 
het einde van het jaar veel hebt 
bespaard. Hoe hoger de klasse, 
hoe milieuvriendelijker de ap-
paraten zijn. Als je het milieu op 
de best mogelijke manier wilt 
ondersteunen, kies je een A+++-
apparaat.

tip: Het waterverbruik dient 
ongeveer 40 liter te zijn per 
normale wasbeurt en bij een 
normale vulling. Als de trommel 
acht liter kan bevatten, is een 
waarde van 60 liter een goed 
gemiddelde. ter vergelijking: je 
dient het waterverbruik altijd om 
te rekenen in liter per wasbeurt 
en kilogram.

WASSeN eN reINIgeN

20. Vermijd waspoedervlekken
Als waspoeder samenklontert in de machine, blijven vaak 
witte waspoedervlekken achter op zwart wasgoed. Om dit 
te voorkomen doe je gewoon het wasmiddel in een beker 
en giet er water bij. Als je dan alles goed hebt gemengd, kan 
je het heel gewoon in het wasmachinecompartiment van de 
wasmachine doen gieten en wassen.

tip VaN ONZE aDVisEuRs:
Ik was mijn zwart en donker wasgoed alleen nog met Hans Raab ge-
concentreerd verzorgingsmiddel. 1 theelepel in het wasmiddelencom-
partiment en er zullen geen witte resten van het wasmiddel meer in het 
donkere texiel zitten. Er schuimt ook niets over.

GERLiNDE MöLLER

21. Hoe je schoenen wast in de wasmachine
Als je je stoffen schoenen weer mooi en schoon uit de 
wasmachine wilt krijgen, dien je eerst het grove vuil met een 
borstel of een vochtige doek te verwijderen. Tip: Met onze 
Ha-Ra blue pasta worden rubberen zolen prachtig schoon. 
Was de schoenen nooit alleen in de wasmachine, maar 
samen met handdoeken of beddegoed. Anders zouden je 
schoenen de wastrommel kunnen beschadigen. De wrijving 
helpt ook mee bij het reinigen. gebruik bovendien alleen 
het delicate en wolwasprogramma en was de schoenen in 
de Ha-Ra waszak om ze te beschermen. Na het wassen is 
het belangrijk om de schoenen te vullen met krantenpapier 
of iets dergelijks zodat ze sneller drogen en hun vorm niet 
verliezen.

22. Krijg zachte was door badstof
Voor zijdezacht wasgoed voeg je tijdens het wassen een 
stuk wasgoed van badstof toe, bijvoorbeeld een handdoek, 
dan schuimt het wasmiddel beter op en wordt al het was-
goed regelrecht ingezeept.

WASSeN eN reINIgeN
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Stoffen die bijzondere  
zorg behoeven
23. Zo maak je zijde goed schoon
In het algemeen is zijde erg delicaat, dus dient er voorzich-
tig mee worden omgegaan bij het reinigen ervan. Als echter 
verontreinigingen zijn opgetreden, kunnen een paar druppels 
Hans Raab verzorgingsmiddel helpen. Werk deze lichtjes in 
de stof in en laat 20 tot 30 minuten inwerken. Nu met warm 
water uitwassen en vervolgens met de hand of met het pro-
gramma voor de fijne was met Saponella wassen.

24. Zo maak je wol goed schoon
In het algemeen mag je ook hier geen agressieve reinigings-
middelen gebruiken. Daarom wol het best alleen met Hans 
Raab verzorgingsmiddel met de hand of in het wolwaspro-
gramma wassen. bij hardnekkige vlekken de plek vooraf 
voorbehandelen met Hans Raab verzorgingsmiddel.

25. Zo maak je leder goed schoon
Als het leder niet erg vuil is, dien je het alleen maar met een 
borstel af te vegen.
Recente vetvlekken eerst met een papieren doekje afdeppen 
om de vloeistof te absorberen. Dan een beetje Saponella was-
middel in water oplossen, op de vlek doen (zonder te wrijven) 
en de vloeistof weer met papieren doekjes opzuigen. Lichte, 
droge vlekken kan je met een ledergum behandelen. om je 
lederen kleding te beschermen tegen vervelende vlekken, kan 
je deze het beste insmeren met onze Ha-Ra leerbalsem. Dan 
worden ze beschermd en kunnen water en vuil niet in het leer 
dringen.

StoffeN DIe bIjZoNDere Zorg beHoeVeN StoffeN DIe bIjZoNDere Zorg beHoeVeN

tip VaN ONZE aDVisEuRs:
Voor de katoenen luiers van baby‘s en kleine kinderen is ons Saponella 
totaalwasmiddel een wondermiddel. Na het wassen met het totaal-
wasmiddel zijn de katoenen luiers weer schoon. Bij het wassen van erg 
vuile luiers doe ik altijd een druppel van ons geconcentreerd verzor-
gingsmiddel bij de was. 

siLVia KusKE

26. Voorkom krimp van nieuw en ongewassen katoen
Als je er zeker van wilt zijn dat een nieuw en nog niet gewas-
sen t-shirt niet krimpt, leg het dan 48 uur in helder water 
en verplaats het af en toe een beetje. Na deze tijd kan je het 
zonder dat het krimpt gewoon wassen volgens de wasvoor-
schriften van de fabrikant.

27. Zo maak je gordijnen goed schoon
Doe alle gordijnen in de badkuip, strooi een beetje Sapo-
nella totaalwasmiddel over de gordijnen en sproei er warm 
water uit de douchekop over. Laat een nacht inweken. De 
volgende dag de gordijnen met de hand in dit water uit-
wassen. Het water wordt helemaal zwart! Vervolgens met 
helder water naspoelen. Wring de gordijnen uit, droog ze op 
een waslijn en hang ze weer op.
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Hygiëne
HyGiëNE Bij HEt WassEN
Er is geen algemeen bindende definitie van hygiëne. De term 
verwijst in de breedste zin van het woord naar preventieve 
maatregelen om enerzijds ziekte te voorkomen en anderzijds 
om het welbevinden en de gezondheid op peil te houden. 
De meeste micro-organismen die op gebruikt textiel worden 
aangetroffen, zijn afkomstig van het menselijk lichaam, dus 
meestal van de huidflora.

Op keukentextiel komen micro-organismen ook in de stoffen 
terecht door het contact met levensmiddelen. Door het juiste 
wasmiddel en wasmachineprogramma te kiezen worden deze 
micro-organismen in de wasmachine weer verwijderd. Om 
een betere hygiëne te bereiken, kan de temperatuur bij het 
wassen worden verhoogd en/of een dubbele dosis Saponella 
wasmiddel worden gebruikt. Maar hoe vaak dient men eigen-
lijk (hygiënisch veeleisende) stukken wasgoed te wassen?

28. Was vaat- en afwasdoeken regelmatig uit
Vaatdoeken en afwasdoeken zijn een echt paradijs voor al-
lerlei ziekteverwekkers – vooral als de doeken voortdurend 
vochtig zijn en in contact komen met etenresten! Weten-
schappers hebben ontdekt dat tot 4 miljoen micro-organis-
men wriemelen in 1 ml water dat uit een klassieke vaatdoek 
wordt gewrongen. Deskundigen adviseren daarom om elke 
1 à 2 dagen de klassieke vaatdoeken te vervangen en op 60 
graden te wassen. Onze Ha-Ra afwasdoeken blijven langer 
fris dankzij hun duurzame antibacteriële afwerking en ze 
verspreiden geen onaangename geuren. Ze worden weer 
hygiënisch schoon op slechts 40 graden.

HygIëNe

29. Was beddengoed minstens om de 14 dagen
Je beddengoed is elke nacht in gebruik en dient daarom regel-
matig te worden gewassen. In principe is het voldoende om  
het beddengoed om de twee weken te wassen. Als je echter  
‘s nachts veel transpireert, naakt slaapt, last hebt van een huis-
stofallergie of als je huisdier bij je in bed slaapt, dien je vaker, 
dat wil zeggen wekelijks, je beddengoed te vervangen.
Om alle bacteriën te doden wordt wassen op 60 graden aan-
bevolen. Niet vergeten: was je beddengoed voor het eerste 
gebruik – bij voorkeur binnenstebuiten, zodat de kleuren niet 
zo snel vervagen. En altijd de knopen en de rits sluiten! 

30. Bij jeans geldt dat “minder meer is”
Je jeans verliezen snel hun kleur als ze gewassen worden en 
na een bepaalde tijd zien ze er niet meer “used” uit, maar oud. 
Daarnaast kunnen de naden snel kapot gaan en vooral aan het 
binnenbeen waar de jeans vaak toch al schuurt, ontstaan dan 
scheuren en gaten. Ook de temperatuur speelt een belang-
rijke rol omdat veel spijkerbroeken niet warmer dan 30 graden 
gewassen mogen worden. Dat vernietigt namelijk de structuur 
van de draden en daardoor gaan ze sneller kapot. Spijkerbroe-
ken daarom pas wassen na vijf of zes maal dragen. Je kunt je 
de broek ook luchten, wat vaak wonderen doet.

31. Delicate sportkleding

tip VaN ONZE aDVisEuRs:
Omdat Saponella wasmiddel al bij 40 graden antibacterieel werkt, is het 
uitstekend geschikt voor delicate sportkleding. Het is echter belangrijk 
om de sportkleding direct na het dragen te luchten en pas daarna in de 
wasmand of de wasmachine te steken. Met een zeer lage dosering (zie 
aanbeveling op de verpakking van Saponella) wordt het wasgoed hele-
maal schoon! 

iRENE stEfaN

HygIëNe
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Hygiëne
WasMaCHiNEHyGiëNE
Als je overwegend gebruik maakt van wasprogramma‘s op 
lage temperatuur en van wasmiddelen zonder bleekmiddel, 
kunnen zich in de wasmachine slijmlagen van bacteriën en 
schimmels vormen, zgn wasluis/vetluis. Deze leiden normaal 
gesproken niet tot een gezondheidsbedreigende kiemlast in 
de was, maar kunnen wel onaangename geuren veroorzaken 
in de wasmachines en ook grauwe vlekken op pas gewassen 
wasgoed. Daarom is een goede reiniging en onderhoud, ook 
van de wasmachine zelf, zeer belangrijk.

32. Zorg voor je wasmachine
om onaangename geuren te voorkomen, dien je minstens 
één keer per maand een wasbeurt op 60 graden met een 
wasmachinereiniger uit te voeren om te voorkomen dat er 
zich bacteriën en schimmels in je wasmachine kunnen vor-
men. Die wasbeurt dient natuurlijk te gebeuren met een lege 
trommel.

alternatief: gebruik de dubbele dosering Saponella totaal-
wasmiddel en laat de machine bij 90 graden leeg draaien.

33. Laat de deur van de wasmachine en het doseerbakje 
na het wassen open
Vocht in de trommel en de afdichtring van de wasmachine kan 
ervoor zorgen dat er zich gemakkelijk schimmel vormt, net 
als in het doseerbakje. Als je die open laat, droogt het sneller, 
wordt de schimmelvorming onderdrukt en ontstaan er geen 
onaangename geuren. regelmatig reinigen niet vergeten!

HygIëNe

34. Elke 3 maanden de wasmachine ontkalken met Kalkex

Wasmachine ontkalken met Kalkex: zo doe je dat!
  1. Doe 5 tot 6 eetlepels Kalkex-poeder rechtstreeks in de was-

trommel.

  2. Laat de lege machine een volledige wascyclus doorlopen op 
maximaal 40 graden. Het Kalkex-poeder wordt dan in de ma-
chine verdeeld.

  3. Als de wasmachine beschikt over een pauzeknop, druk die 
dan ongeveer halverwege de wascyclus in. Zet de machine op 
deze manier één of twee uur in stand-by-modus. Dit geeft het 
zuur voldoende tijd om in te werken. Hierdoor kan het zijn 
kalkoplossende werking beter ontplooien. Als de pauzeknop 
ontbreekt, schakel dan de machine gewoon voor dezelfde tijd uit 
door op de knop “uit” te drukken of de knop op “uit” te draaien. 
Dit zal de elektronica van de machine niet beschadigen.

  4. Zet de wascyclus verder en laat deze doorlopen. Je kunt ook 
opnieuw van het begin af aan starten als je de machine hebt uit-
geschakeld. Daarna kan je je machine weer normaal gebruiken.

HygIëNe
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Na het wassen
35. Bereid onze vloervezels goed voor na het wassen
Als je de vezels na het wassen met een kam of een borstel 
voorzichtig uitkamt worden alle pluisjes die ze in de wasmachine 
heeft opgepikt verwijderd en staan de vezels mooi rechtop, zodat 
ze bij het schoonmaken betere grip hebben.

Drogen
36. Centrifugeer op hoge snelheid om te drogen
Een laag restvochtgehalte betekent een lage energievraag tij-
dens het drogen. De maximaal mogelijke centrifugeersnelheid is 
echter afhankelijk van het soort textiel en dient via de program-
makeuze te worden aangepast. Om schimmelvlekken, onaan-
gename geuren en kreukels te voorkomen, droog je het best de 
vochtige was onmiddellijk.

37. Droog je wasgoed indien mogelijk in de frisse lucht
Drogen in open lucht voorkomt het onnodige gebruik van energie 
voor verwarming van ruimtes of wasdrogers.

38. Hang zwart wasgoed of wasgoed met felle kleuren nooit in 
het zonlicht
Hang nooit zwart wasgoed en wasgoed met felle kleuren in de 
felle zon want die kan ze doen verbleken.

NA Het WASSeN / DrogeN

39. Droog je wasgoed buiten bij vriestemperaturen
Zelfs in de winter, wanneer de temperaturen ver onder het 
vriespunt zakken, droogt natte kleding buiten. Ook al klinkt het 
misschien vreemd, gebruik het principe van het vriesdrogen, 
de sublimatie, en laat je wasgoed in de winter bij vriestempera-
turen op het balkon of het terras drogen.

40. als je niet de mogelijkheid hebt om je wasgoed buiten 
te drogen, droog het dan binnen in een onverwarmde, goed 
geventileerde ruimte of in een wasdroger.
Buiten drogen is natuurlijk altijd de eerste keuze, maar als je in 
een woning zonder balkon of tuin woont, droog dan je was-
goed in een onverwarmde ruimte of in de wasdroger. Dit dient 
om onnodig gebruik van middelen (verwarming) of het efficiënt 
gebruik van middelen (energie) te voorkomen omdat het dro-
gen van de was in energie-efficiënte wasdrogers voordeliger is 
dan het drogen in verwarmde ruimtes.
Om schimmelvorming door het binnendringen van vocht bin-
nenshuis te voorkomen, dien je er echter voor te zorgen dat de 
ruimte goed geventileerd is tijdens het drogen.

DrogeN
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41. Kies de juiste wasdroger
Moderne apparaten met de hoogste 
energie-efficiëntieklasse verbruiken 
bijzonder weinig energie en helpen je 
dus energie te besparen. Net als bij de 
wasmachine zal het EU-energielabel je 
helpen om je keuze te maken (zie tip 
“Een wasmachine kopen”). Dit geeft niet 
alleen informatie over de manier van 
drogen, de maximale lading wasgoed 
en het geluidsniveau, maar ook over de 
energie-efficiëntieklasse. De klassen vari-
eren van de zuinigste A+++ tot de meest 
energieverslindende D. In tegenstelling 
tot andere apparaatcategorieën zijn de 
verschillen in de drogerklassen enorm: 
tussen de zuinigste en de meest energie-
verslindende apparaten ligt een goede 
500 kWh/jaar.

Wetenswaardig:
-  Het nieuwe label geeft het stroomverbruik aan bij 160 droogcycli 

per jaar met volledige en gedeeltelijke lading. Dit komt overeen 
met ongeveer 2-3 droogcycli per week.

-  Wat het geluid betreft geldt: hoe lager de decibelwaarde, hoe 
stiller het apparaat werkt. Typische droogcycluswaarden liggen 
tussen 60 en 70 decibel (komt overeen met het geluidsniveau van 
radiomuziek).

tips voor correct, spaarzaam gebruik
-  Droog indien mogelijk wasgoed niet in de droger, maar aan de lijn.
-  Combineer de droger met een wasmachine die minstens een 

centrifugetoerental van 1.200 omwentelingen per minuut heeft. 
Hoe lager het restvochtgehalte van het wasgoed is, hoe minder 
energie de droger gebruikt om het wasgoed volledig te drogen.

DrogeN

-  Droog wasgoed dat nog gestreken wordt met spaarprogramma‘s 
en kies de juiste droogtegraad: wasgoed om te strijken hoeft 
niet kastdroog te zijn.

-  Maak het pluizenfilter of het luchtfilter regelmatig schoon. 
Droogtijden worden langer in geval van zware vervuiling.

-  bij drogers met warmtepomp: maak de warmtewisselaar regel-
matig schoon. Vervuiling leidt tot een verhoogd stroomverbruik.

-  Installeer luchtafvoerdrogers in zo droog mogelijke, onverwarm-
de ruimtes, condensatiedrogers daarentegen in ruimtes die 
verwarmd dienen te worden. In de winter kan hun afvalwarmte 
gebruikt worden om te verwarmen.

42. stop een droge handdoek bij vochtig wasgoed

tip VaN ONZE aDVisEuRs:
Je was wordt in de droger niet goed droog? Probeer dan deze truc: leg 
gewoon een droge (!) handdoek bij het natte wasgoed. Dit verkort de 
droogtijd aanzienlijk!

pEtRa GüRa

43. Droog leder op de juiste manier
In het algemeen dien je leer aan de lucht te drogen zonder warmte 
toe te voegen. tijdens het drogen dient het kledingstuk plat te liggen 
en af en toe ene beetje gekneed te worden. Plaats geen leer op de 
verwarming om te drogen want dit zal het materiaal beschadigen.

44. Hang wasgoed onmiddellijk na het wassen op een hanger en 
laat het drogen
onmiddellijk wasgoed op een hanger hangen vermindert het 
kreuken en maakt het strijken gemakkelijker of zelfs overbodig 
waardoor tijd en energie wordt bespaard.

45. Haal pluizen van wasgoed af met behulp van oude panty‘s
Als je wasgoed vol pluizen hangt, doe dan een stuk nylon stof 
(bijv. een versleten panty) mee in de wasdroger.

DrogeN
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Strijken
46. Kreukvrij zonder strijken
Als je kleding gekreukt is en je geen zin hebt om te strijken of 
als je geen strijkijzer bij de hand hebt, hang je kleren dan op 
een hanger en neem ze mee in de badkamer als je gaat dou-
chen. De warme waterdamp dringt door de stof heen en laat 
de kreukels verdwijnen.

47. Centrifugeer overhemden op lage snelheid
Een lager toerental tijdens de wascyclus vermindert de kreu-
kels en vouwen in de overhemden.

48. Bij dichte materialen gaat het gemakkelijker met een 
druppel verzorgingsmiddel
Doe een druppel Hans Raab geconcentreerd verzorgingsmid-
del in het water van je stoomstrijkijzer. Jeans en dichte stoffen 
kunnen zo heel gemakkelijk worden gestreken, als bij toverslag.

49. Vrij baan voor het strijkijzer - het strijkijzer goed 
schoonmaken
Een plakkerig strijkijzer is vervelend, niet efficiënt en verbruikt 
zelfs meer elektriciteit omdat je langer moet strijken om een 
goed resultaat te krijgen. Na verloop van tijd hopen zich afzet-
tingen op de zool van het strijkijzer op die steeds sterker in-
branden en de prestaties merkbaar verminderen. Ha-ra helpt 
om een plakkerig strijkijzer schoon te maken. Met een beetje 
Hans Raab geconcentreerd verzorgingsmiddel en het Viva-Ultra 
doek wordt aanslag verwijderd, wordt het strijkijzer weer glad 
en schoon, zonder krassen!

50. parfum in het strijkwater voor een lekker geurend 
wasgoed
Als je een stoomstrijkijzer hebt, is er een geweldige truc om je 
wasgoed lekker te laten ruiken: voeg gewoon een druppel van 
je favoriete parfum toe aan het strijkwater en je kleding ruikt 
fris en precies zoals je het wilt.

StrIjKeN VleKKeNgIDS

Ha-ra vlekkengids
We laten de vlekken schrikken! in onze Ha-Ra vlekkengids 
vind je voor elke vlek het juiste middel.

Voorbehandeling
De meeste vlekken kunnen zeer snel worden aangepakt door 
een voorbehandeling met Harafamily hygiënereiniger of met 
Hans Raab verzorgingsmiddel. De hygiënereiniger opspuiten, 
in laten werken en dan uitspoelen, het geconcentreerd verzor-
gingsmiddel ofwel met de Viva-Ultra inwerken of met de Rollfix 
aanbrengen, vervolgens zoals gebruikelijk wassen.

auto-olie
leg eerst een goed absorberende onderlegger onder de stof. behandel de vlek 
eerst met alcohol, dan met terpentijn. Bewerk het gebied na de behandeling 
met een ronde tamponeerborstel. Herhaal dit proces met terpentijn totdat er 
geen olie meer in de onderlegger trekt. Breng vervolgens Hans Raab verzor-
gingsmiddel en water aan op de vlek en dep voorzichtig met een doek. De stof 
vervolgens goed uitspoelen en met Saponella wasmiddel in de machine was-
sen. Bij hardnekkige vlekken de procedure herhalen.

Balpen
Alcohol is het tovermiddel tegen balpenvlekken. Gewoon met een kleine bor-
stel (bijvoorbeeld een tandenborstel) bewerken en een tijdje laten inwerken. 
Het proces zal waarschijnlijk meerdere malen moeten worden herhaald.

Bloed
Week de vlek onmiddellijk in koud water. behandel vervolgens de plek met de 
Harafamily hygiënereiniger voor en was dan het materiaal zoals gebruikelijk. 
Als alternatief kan je ook licht bevochtigd bakpoeder aanbrengen en laten 
inwerken, dan afborstelen en vervolgens met Saponella wassen.

Braaksel
Braaksel altijd eerst afschrapen, dan met Harafamily hygiënereiniger behan-
delen en tot slot schoonmaken met een stofzuiger voor vloeistoffen of een 
tapijtstofzuiger.

Chocolade
Gebruik de botte achterkant van een mes om de overtollige chocolademassa 
te verwijderen. Dan met een doek, een beetje lauw water en enkele druppels 
Hans Raab verzorgingsmiddel de vlek deppen en wrijven. Laat het kledingstuk 
goed 10-20 minuten inwerken en doe het kledingstuk dan in de wasmachine.
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Curry
Curry kan een hardnekkig probleem worden als het verkeerd wordt behandeld. 
Spoel de vlek eerst af met lauw water en behandel de plek na bevochtiging met 
glycerine. Vervolgens zoals gebruikelijk in de wasmachine wassen.

Deodorant
Vervelende deodorantvlekken zijn erg gemakkelijk onder controle te krijgen. Los 1 
theelepel Kalkex op in 500 ml warm water en laat de vlek daarin weken. Dan was-
sen zoals gewoonlijk.

Drukinkt
Zie je het donker in met deze vlek? Gebruik dan spiritus om de vlek te behandelen.

Eigeel
eigeelvlekken bestrijd je het best met Harafamily hygiënereiniger. Spuit Harafamily 
hygiënereiniger op de vlek en laat het inwerken. Vervolgens gewoon uitspoelen met 
water.

fruit
Was fruitvlekken meteen uit. Strijk hete wasmiddelbrij (5 eetlepels water, 1 eetlepel 
Saponella) op hardnekkige vlekken en laat dit inweken. Dan normaal wassen.

Gras
Sportkleding met grasvlekken gewoon met Hans Raab verzorgingsmiddel voorbe-
handelen en vervolgens wassen.

Hars
Harsvlekken moeten absoluut worden voorbehandeld! Harafamily hygiënereiniger 
op de vlek sprayen, laten inwerken en dan wassen.

inkt
Leg de kleding ‘s nachts in een melkbad (volle melk) en was ze de volgende dag 
zoals gebruikelijk uit met Saponella.

insecten
Laat vlekken veroorzaakt door dode insecten op verschillende oppervlakken zoals 
behang eerst opdrogen. Vervolgens kan je ze heel eenvoudig met een vochtige 
Ha-Ra Viva-Ultra verwijderen. Insectenvlekken op textiel spray je in met Harafamiliy 
hygiënereiniger en vervolgens was je het textiel dan zoals gewoonlijk.

jodium
Het bestrijden van dit bekende wondmiddel kan een echt probleem worden als je 
niet onmiddellijk actie onderneemt. Bevochtig de vlek met heet water en behandel 
hem met het snijvlak van een halve rauwe aardappel en wat ammoniak. Herhaal dit 
een paar keer.

Kauwgom
Kauwgom kan gemakkelijk worden verwijderd nadat je deze  hebt bevroren met ijs-
spray. Wat ook heel goed werkt is de kauwgom insmeren met pindakaas, dit werkt 
ook heel goed bij kauwgom in haren.

Kleurspoeling / haarverf
Als je haarverf op je favoriete kledingstuk hebt gemorst, raak dan niet in paniek! 
Vlek met alcohol voorbehandelen en goed uitwassen. Haarverf op zijde en wol is 
meestal niet meer te verwijderen.

Koffie
Als het koffie met melk is, dan de stof eerst met koud water spoelen. De koffievlek 
met Hans Raab verzorgingsmiddel deppen en dan met koud water uitwrijven.

Kraagvet
De kraag is het visitekaartje van verzorgde kleding. Daarom is er voor de behande-
ling van deze zone de Ha-Ra Rollfix. Deze is gevuld met verzorgingsmiddel en is bij 
uitstek geschikt voor voorbehandeling.

Kwark
Kwark altijd laten drogen en wegborstelen. eventuele randen met water en Hans 
Raab verzorgingsmiddel uitwassen.

Lijmresten van zelfklevende tapes
Lijmresten kunnen heel gemakkelijk worden verwijderd met terpentijn of wasbenzine.

Lippenstift
Snel handelen is hier de boodschap! Bewerk de vlek onmiddellijk met Hans Raab 
verzorgingsmiddel en de Ha-Ra Viva-Ultra en was de stof dan volgens het onder-
houdslabel met Saponella.

Make-up
Deze vlekken kunnen relatief snel van het textiel worden verwijderd door middel 
van alcohol of spiritus, mits de stof dit kan verdragen. Bij katoen, linnen, viscose en 
wol helpt een voorbehandeling met Hans Raab verzorgingsmiddel en een aanslui-
tende opfrisbeurt in de wasmachine met Saponella.

Mosterd
Als je mosterdvlekken wilt verwijderen, helpt Hans Raab verzorgingsmiddel het 
best. Gewoon inwrijven met een beetje verzorgingsmiddel en de vlek is weg. Als al-
ternatief kan je de vlek met Harafamily hygiënereiniger voorbehandelen en daarna 
zoals gewoonlijk wassen, het best wanneer de vlek nog vers is.

Nagellak
bij nagellak moet je snel handelen. Drenk een doekje in olievrije nagellakverwijderaar 
en behandel de vlek daarmee aan de binnenkant van de stof, dus aan de achterkant 
van de vlek. belangrijk: alleen deppen en niet wrijven want dan wordt de vlek groter.

VleKKeNgIDS VleKKeNgIDS
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parfum
De sporen van edele essences vervluchtigen het best met pure alcohol. Op zijde 
kunnen de sporen van een betoverende geur echter de kleuren vernietigen. Deodo-
rant- of parfumvlekken kunnen met Kalkex (in de verhouding 1:5) worden voorbe-
handeld. Dan wassen zoals gewoonlijk.

Rode wijn
Neem eerst de overtollige vloeistof op met een doek. behandel de vlek vervolgens 
met Hans Raab verzorgingsmiddel en was het stuk textiel daarna zoals gewoonlijk.

Roest
Spoel het kledingstuk eerst in koud wateruit, wrijf het vervolgens in met citroensap of 
een mengsel van zout en citroensap en was het uit. Dan wassen zoals gewoonlijk.

schimmel
Schimmelvlekken verwijder je door de vlek met Harafamily hygiënereiniger in te 
sprayen en daarna zoals gewoonlijk het kledingstuk te wassen.

spinazie
Wrijf de vlek eerst in met een ongekookte aardappel. Was vervolgens de vlek uit 
met een loogoplossing van Hans Raab verzorgingsmiddel (1 liter water en 5 drup-
pels Hans Raab verzorgingsmiddel).

stuifmeel
Stuifmeel ga je het best te lijf met de stofzuiger. Gewoon stofzuigen en de resten 
verwijderen met plakband. belangrijk: nooit wrijven!

tandpasta
Op kleding verwijder je tandpasta zoals je dat op je tanden doet: gewoon goed 
afspoelen met lauw water. Vervolgens zo heet mogelijk wassen.

thee
Hoe frisser de theevlek, hoe beter je kansen zijn om deze te verwijderen zonder 
resten achter te laten. Als het nog maar net gebeurd is, spuit dan de stof in met de 
Harafamily hygiënereiniger en was het daarna in de wasmachine zoals gewoonlijk.

tomatenketchup
Drenk een doek in azijn- of ammoniakwater en wrijf de betrokken zone ermee in, 
het beste als de vlek nog vers is.

uitwerpselen
Vlekken van uitwerpselen (babyrompertje of -broekje) verwijder je door ze een-
voudigweg in te sproeien met Harafamily hygiënereiniger, de kledingstukken zoals 
gewoonlijk te wassen en vervolgens het gewassen kledingstuk in de zon te leggen. 
De vlekken verdwijnen als bij toverslag.

urine
urinevlekken hebben geen overlevingskans na de voorbehandeling met de Harafa-
mily hygiënereiniger en de daaropvolgende wasbeurt.

Vet
Behandel de vlek met Hans Raab verzorgingsmiddel en de Viva-Ultra. Was de stof 
vervolgens op de aanbevolen maximale temperatuur. Bij niet-wasbare stoffen 
doe je bloem of talkpoeder op de vlek en laat je deze inwerken voordat je het stof 
uitborstelt. 

Viltstift
Viltstiftvlekken kan je met Hans Raab verzorgingsmiddel of ook met alcohol bewer-
ken (met uitzondering van synthetische vezels). Alternatief: haarspray op de vlek 
spuiten, 15 minuten laten inwerken en met lauw water uitwassen.

Vogelpoep
Een handige tip voor het verwijderen van vogelpoep is om deze eerst goed te laten 
drogen. Daarna borstel je de vogelpoep voorzichtig uit het textiel uit. Als er nog res-
ten van de vogelpoep te zien zijn, spray dan Harafamily hygiënereiniger op de vlek. 
Daarna kan je het kledingstuk gewoon zoals gebruikelijk met Saponella wassen.

Vruchtensap
Vruchtensapvlekken maken geen kans als je ze met Harafamily hygiënereiniger of 
Hans Raab verzorgingsmiddel voorbehandelt en vervolgens zoals gewoonlijk wast.

Was
Schraap de was van het oppervlak voorzichtig af met een stomp voorwerp. Leg ver-
volgens vloeipapier of een keukenhanddoek op de stof en strijk er overheen om de 
resterende was uit de stof te verwijderen. Belangrijk: zet het strijkijzer op een lage 
temperatuur! Vervolgens de stof normaal wassen.

Wortels
Wortelvlekken kunnen heel goed worden behandeld met galzeep. De wortelvlek 
behandel je het best met de galzeep als de vlek nog vers is. Bevochtig de vlek met 
koud water en wrijf hem in met galzeep. Gebruik daarvoor best ook een borstel om 
de zeep goed in de stof te kunnen werken. De zeep dient minstens een half uur in 
te werken – vervolgens kan je het kledingstuk zoals gewoonlijk wassen.

yoghurtvlekken
om yoghurtvlekken te verwijderen heb je geen water of een andere vloeistof nodig. 
laat de vlek gewoon indrogen. Als de vlek hard geworden is, kan je de yoghurt er 
gewoon afschrapen of afborstelen.

Zonnebrandcrème / crème
Bevochtig de gele vlekken en bestrooi ze met bakpoeder. Na 30 minuten kan je het 
kledingstuk zoals gewoonlijk met Saponella in de machine wassen. Belangrijk: vlek-
ken van zonnebrandcrème onmiddellijk behandelen en niet laten indrogen.

VleKKeNgIDS VleKKeNgIDS
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De Ha-ra adviseur staat voor je klaar

Als je met een gefronst voorhoofd voor je 
wasmachine staat omdat je niet weet hoe je 
je favoriete jurk moet wassen, raak dan niet 
in paniek! ter gelegenheid van ons jubileum 
ontvang je onze “50 wastips”. Hierin delen wij 
50 jaar ervaring en geven je waardevolle tips 
voor de juiste voorbehandeling, het wassen, 

drogen en strijken.
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