
Wasvoorschriften op een rijtje
Jouw spiekbriefJe voor de Juiste behandeling van Je stoffen

Om een kledingstuk op de juiste manier te reinigen en te verzorgen moet je goed op de wasvoorschriften 
op het waslabel in je kledingstuk letten. Dit is vooral van toepassing bij gevoelige stoffen zoals zijde en wol, 
maar ook voor gekleurde katoenen stoffen en synthetische materialen. 

Op elk waslabel kun je 5 basissymbolen vinden, die je vertellen hoe je het kledingstuk zo kunt wassen, dro-
gen en strijken, dat het lang mee gaat. Hier vind je een uitvoerig overzicht met de belangrijkste wassymbo-
len en hun betekenis.

Het eerste symbool geeft aan of je een kledingstuk thuis kunt wassen en wat de maximale tempera-
tuur is, die je bij het wassen kunt gebruiken.
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De driehoek geeft aan of en zo ja welk bleekmiddel geschikt is voor de reiniging van jouw stoffen en ve-
zels. Bijna alle poeder wasmiddelen bevatten bleekmiddelen die ervoor zorgen dat lelijke verkleuringen 
uit vooral heldere stoffen worden verwijderd. Gekleurde stoffen mogen bij hoge temperaturen niet met 
bleek worden behandeld.

Het vierkant is normaal gesproken het derde symbool op het waslabel en geeft aan hoe jouw kledings-
tuk kan worden gedroogd. De puntjes geven de stand van de droger aan en de streepjes de manier en 
de plaats van het drogen.
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Het eenvoudigste symbool is dat van het strijkijzer. Deze geeft aan of je een kledingstuk mag strijken 
en zo ja bij welke temperatuur. Hoe meer puntjes er in het strijkijzer staan, hoe heter het mag worden 
gestreken.

Het laatste wasvoorschrift geeft aan of een professionele reiniging wordt aanbevolen. De letters in de 
cirkels geven weer welke verschillende oplosmiddelen bij de chemische reiniging ingezet mogen wor-
den. Wanneer er zo’n teken op jouw waslabel staat, kun je het product beter niet zelf wassen.

In onze uitvoerige wasvoorschriftenhandleiding verraden we je nog meer tips en tricks om een schone was 
te krijgen.
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