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Wasvoorschriften
Je wast de luiers om de 3-4 dagen, bijvoorbeeld elke woensdag en zaterdag.
Vaker kleine wasjes doen is geen probleem, minder vaak wassen is met de
huurluiers niet toegestaan.
Luierwas moet je behandelen als zwaar bevuilde was. Volg onderstaande
stappen, en de luiers komen schoon en fris uit de wasmachine!
1. Stop de vuile luiers in de wasmachine. Het wasnet uit de luieremmer kun je meewassen.
Zorg dat de was-tabs (klittenbandsluiting) van de overbroekjes goed gesloten zijn en dat er
geen absorberend materiaal meer in de pocketluiers zit.
2. Voeg wasmiddel toe voor licht bevuilde was en start een voorwasprogramma of kort
programma (20-30 minuten) op 40°C. Het is belangrijk dat dit programma goed centrifugeert
op het einde, zodat het meeste vuil uit de luiers gecentrifugeerd wordt.
Let op: lees onder het kopje wasmiddelen welke middelen je wel en niet kunt gebruiken
3. Controleer of tijdens de voorwas de inleggers (boosters) uit de pocket-openingen van de
luiers gekomen zijn. Zo niet, haal deze er dan handmatig uit.
4. Vul de trommel aan met witte was (lakens, handdoeken, ondergoed). Wassen met een volle
trommel geeft een beter wasresultaat en is beter voor het milieu!
Tip: een trommel is vol als je bovenin de trommel je vuist nog makkelijk tussen was en
trommel kunt steken.
5. Voeg opnieuw wasmiddel toe, nu voor zwaar bevuilde was en start een normaal
katoenwasprogramma dat ca. 2 uur duurt op 60°C. Extra voor- en naspoelen is niet nodig.
Tip: Gebruik geen Eco-programma of Baby-programma, deze programma’s zijn te kort,
gebruiken minder water en/of centrifugeren niet voldoende.
6. Hang de luiers buiten aan de waslijn, de zon doet de rest! Vlekken die nu nog in de luiers
zitten zijn slechts kleurstof, de zon breekt deze kleurstof af.
Tip: Vind je de luiers wat stug worden door het drogen aan de lijn? Stop de luiers als ze
bijna droog zijn nog 15 min. in de droger op de laagste temperatuur. De luiers zijn zacht
en je stroomverbruik is minimaal.
7. Op een druilerige dag drogen je luiers slecht aan de lucht en kunnen de katoenen en
hennepluiers in de droger. Door gebruik van de droger slijten de luiers wel sneller en daalt
de milieuwinst.
Let op: Overbroekjes, Alles-in-een-luiers en Pocketluiers mogen NOOIT in de droger.
Schade ontstaan door gebruik van de droger wordt verrekend (zie de algemene
voorwaarden).
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Dosering
Het is belangrijk dat je genoeg wasmiddel gebruikt. Bepaal op
www.waterhardheid.nl/lijst-waterhardheden-in-nederland of je
hard of zacht water hebt in je gemeente. Lees op de verpakking
hoeveel wasmiddel je moet toevoegen voor licht bevuilde en
zwaar bevuilde was. Kijk goed of de hoeveelheid in milliliter of
milligram weergegeven staat.

Tip: Weeg eenmalig op een keukenweegschaal af hoeveel waspoeder je
nodig hebt, en markeer deze hoeveelheid met een zwarte stift. Hier heb
je de volgende wasbeurten profijt van!

Wasmiddelen
Niet elk wasmiddel is geschikt voor de luierwas. Zo mag het wasmiddel geen wasverzachter
bevatten, en maximaal 5% zeep. Wasmiddelen met (optische) witmakers en parfum raden wij af,
babyhuidjes kunnen hier vaak slecht tegen. Gebruik daarom een wasmiddel uit onderstaande lijst.
Toegestane wasmiddelen om wasbare luiers uit het huurpakket mee te wassen:
Merk
Variant
AH
Puur Kleur vloeibaar; Puur Kleur poeder; Geconcentreerd kleurwasmiddel poeder
Ariel
Sensitive vloeibaar, Colour & Style vloeibaar
Bonux
Poeder
Color Reus Kleur Vloeibaar
Dash
Professional Poeder en Color Vloeibaar
Delhaize
Poeder
Dixan
Gel Vloeibaar
Ecover
Vloeibaar; Universal Poeder
Fleuril
Renew Vloeibaar
Formil
Color Poeder; Color Vloeibaar
Jumbo
Kleur Poeder
Klok
Waspoeder Kleur
Le Chat
Poeder en Vloeibaar
Neutral
Kleur waspoeder
Persil
Sensitive Gel; Super eco power gel; Color gel; Professional Color poeder;
Megaperls Color poeder
Robijn
Fleur en Fijn poeder; Klein & Krachtig varianten: Zwitsal, Puur en zacht (hypoallergeen) Poeder; Robijn Color vloeibaar
Una
Waspoeder Kleur
Witte Reus Waspoeder Kleur
Zeeman
Hypo Bonte Waspoeder
Bron: www.theclothdiaperfiles.nl/wasmiddelen

