
Wasvoorschriften; Wat staat er op het etiket? 

Te beginnen met het symbool dat op een wastobbe lijkt.  
 
Dit symbool geeft twee dingen weer: 
  

• de maximumtemperatuur waarop een kledingstuk mag worden 
gewassen.  

• de hoeveelheid beweging die een specifiek kledingstuk kan verdragen. 
   

Het getal in de 'wastobbe' duidt de maximale veilige wastemperatuur  
voor de stof aan. 
   

 

Maximale wastemperatuur 30°C 

 

Maximale wastemperatuur 40°C 

 

Maximale wastemperatuur 50°C 

 

Maximale wastemperatuur 60°C 

 

Maximale Wastemperatuur 95°C 

 
Indien u wasgoed mengt waarvan de maximale wastemperatuur verschilt,  
moet u steeds de laagste van de aangeduide wastemperaturen kiezen. 
  
  
Daarnaast vertelt het wastobbesymbool u ook hoeveel beweging het 
betrokken kledingstuk kan verdragen.  
Dit wordt aangegeven aan de hand van geen, een of twee streepjes onder 
het symbool. 
  

 

Een wastobbe zonder streepjes eronder betekent dat het  
kledingstuk geschikt is voor katoenwas (zeer veel beweging), 
mits het wordt gewassen op de juiste temperatuur,  
aangeduid op het label.  

 

 
Een wastobbe met één streepje eronder betekent  
dat het kledingstuk geschikt is voor synthetische was  
(matige hoeveelheid beweging), mits het wordt gewassen  
op de juiste temperatuur, aangeduid op het label.   

 

 

 
Een wastobbe met twee streepjes eronder betekent  
dat het kledingstuk geschikt is voor wolwas  
(zeer weinig beweging), mits het wordt gewassen  
op de juiste temperatuur, aangeduid op het label.  

 
Indien u wasgoed mengt dat niet evenveel beweging kan verdragen,  
moet u het wasprogramma met de minste beweging kiezen. 



 

 
Andere wassymbolen:  
  

 

Enkel handwas. 

 

Niet geschikt voor wassen. 

  
  
 
Drogen 
  
Het symbool dat informatie geeft over het drogen van uw wasgoed,  
is een wit vierkantje met verschillende symbolen erin.  
Het meest gebruikte symbool is dat voor drogen in de droogkast,  
met name een cirkel in een vierkant. Indien het kledingstuk in de droogkast 
mag, kan het symbool ook een aantal stipjes bevatten die de aanbevolen 
droogtemperatuur weergeven. 
  

 

Mag in de droogkast. 

 

Mag in de droogkast op een lage temperatuur. 

 

Mag in de droogkast op een hoge temperatuur. 

 

Mag niet in de droogkast. 

  
De volgende droogsymbolen kunnen ook nog voorkomen: 
  

 

Nat ophangen (niet uitwringen). 

 

Ophangen om te drogen. 

 

Plat drogen. 

  
  
 
Strijken 
  
 
De stippen op het strijkijzer-symbool geven de aanbevolen 
strijktemperatuur aan. hoe meer stippen, hoe hoger de strijktemperatuur. 
  

 

LAUW strijken (110°C) (acryl, nylon, acetaat). 

 

WARM strijken (150°C) (gemengd polyester, wol). 



 

HEET strijken (200°C) (katoen, linnen). 

 

Niet strijken. 

 

Beladen wasautomaat: 

Voor het wassen van het huishoudtextiel kunt u als regel aanhouden:  
de trommel beladen zodat er nog een handbreedte past tussen de belading en bovenkant trommel.  
 
Voor het wassen van kleding kunt u als regel aanhouden:  
trommel maximaal driekwart beladen.  
 
Voor het wassen van synthetische stoffen kunt u als regel aanhouden:  
trommel halfvol beladen.  
 
Voor het wassen van wol, die in de machine gewassen mag worden is twee of drie kledingstukken al 
een volle belading.  
 
**** Als u met de juiste belading wast, dan is dit goed voor het milieu en voor uw portemonnee! 
 
Het te zwaar beladen van uw machine kan schade aan uw machine veroorzaken, de was wordt 
minder goed schoon en wasmiddelresten kunnen achterblijven op het textiel. Bij synthetische stoffen 
kan een te zware belading hardnekkige kreukels veroorzaken.  
 
Belading wasdroger: 
 
Belaad u de wasdroger zo dat de textiel luchtig rond kan draaien in de trommel, hiermee voorkomt u 
overmatig kreuk. 
 
 

 


