
 

Lage temperatuur wassen, en overdosering 
NIET DOEN! 

Wassen op lage temperatuur!    DOE DIT NIET….. 
 
VLEKKEN DOOR ECO-WASSEN! 
Milieuvriendelijk wassen kan leiden tot vuile was. Dat is de voorlopige conclusie uit een onderzoek 
dat DSM Research verricht met wasmiddelen fabrikant Unilever. Het wassen op lagere 
temperaturen met minder wasmiddel geeft vrijspel  aan de zogeheten VETLUIS. 

Vetluis is geen levende bacterie, maar een residu dat ontstaat wanneer wasgoed 

met minder water en op een relatief lage temperatuur wordt gewassen in de machine. 
Het gaat om vetrestanten die met name in de dode hoeken van de machine blijven zitten! 
Als je dit niet verwijdert kan het wasgoed bruine en/of grijze strepen krijgen, 
die zeer moeilijk te verwijderen zijn. Ook het gebruik van vloeibaar wasmiddel kan er toe bijdragen 
dat deze vlekken ontstaan!  (bron DSM) 
 

De vetluis kan ook oorzaak zijn van vele klachten zoals: 

 Stinkende machine 

 Zwarte – grijze – bruine vlekken in was 

Een gegeven is dat sinds de invoering van het “nieuwe” wassen zijn de klachten 
toegenomen.  
Ons advies is om regelmatig op 95 gr te wassen. En NIET lager wassen dan 

voor uw wasgoed noodzakelijk is! 
Mocht u last hebben van vetluis? (zie klachten) adviseren wij u de machine te 

reinigen. 
Dit kan door middel van een speciale machinereiniger, welke bij ons 
verkrijgbaar is. Dit reinigt uw machine en voorkomt vetluis en de daarbij 
komende klachten. 

 
Stuk gaan van de machine: 
 
Bij het wassen op lage temperatuur blijft er zoals boven al vernoemd  wasmiddel achter in de 
machine. Dit komt o.a. terecht op lagers en ook lagerkruis. Hieraan zit de trommel bevestigd! 
Het lagerkruis wordt aangetast door het overtollige wasmiddel en dit kan tot een chemische reactie 
leiden. En in het ergste geval breekt de trommel los van het kruis. Dit brengt u tot grote reparatie 

kosten! Dus wat is er dan zuiniger?? 
 
Overdosering: 
 
Door overdosering wordt bovengenoemd niet alleen in de hand gewerkt, maar zorgt ook voor 
overlast. Te veel wasmiddel zorgt voor extreem veel schuimvorming en daardoor lekkages, de 

schuim komt door de overloop naar buiten en wordt weer sop, waardoor het lijkt dat de machine 

lekt. 
 
Aanbevolen wasprogramma’s: 

Witte was:  waar mogelijk op 95˚ met 3 eetlepels waspoeder met eventueel een handvol soda. 

Bonte was: waar mogelijk 40˚ of 60˚ met 3 eetlepels waspoeder. 

Fijne was:  op 30˚ met 2 eetlepels waspoeder of een vingerhoedje shampoo. 

 


