Wastips van Miele Professional:

Tips

Textielsoort

Wasprogramma

Maximale
belading

Tips & tricks

Sorteer als eerste uw
wasgoed op kleur

Controleer het
wasadvies van de
kledingfabrikant

Let bij kreukgevoelig
wasgoed op het
centrifugetoerental

Hanteer de juiste
hoeveelheid was

Katoen/Linnen

Kies het programma
Miniwas voor het
opfrissen van kleinere
wasjes

Katoen of linnen

Witte was / Bonte
was / Miniwas

Maximale
belading (6,5e kg)
/ Bij Miniwas:
Max 3,5e kg

Synthetisch

Gebruik een
wasverzachter om
elektrostatische lading
te voorkomen

Synthetische vezels
of kreukgevoelig
katoen

Kreukherstellend

Max 3,5e kg

Fijne was

Kies bij gemengd
textiel steeds voor de
lichtste vezels

Delicate stoffen
zoals kunstzijde

Fijne was

Max 2,5e kg

Wol

Kies bij gemengd
textiel steeds voor de
lichtste vezels

Handwasbare wol of
gemengd textiel met
wol

Wol

Max 2 kg

Handwasbaar
textiel

Stop BH’s met beugel
of delicate kleding in
een waszakje

Handwasbaar textiel
dat geen wol bevat

Zijde / Fijne was

Max 1 kg

Overhemden

Was zijden bloezen of
overhemden met het
programma Zijde

Overhemden en
bloezen

Overhemden /
Kreukherstellend

Max 2 kg

Donker wasgoed

Was met de
binnenzijde naar
buiten

Zwarte of donkere
kleding van katoen,
gemengd textiel of
jeans

Jeans

Max 3 kg

Verschillende
stoffen

Was rode kleuren
steeds apart

Op kleur gesorteerd
wasgoed

Programma passend
bij de meest fijne was

Licht vervuilde
kleding

Gebruik de
droogautomaat (koud
programma) om enkel
geurtjes te verwijderen

Nauwelijks gedragen
kleding zonder vuil
of vlekken

Miniwas

Max 3,5e kg

Sportkleding

Gebruik geen
wasverzachter bij deze
stoffen

Sportkleding van
synthetische
weefsels zoals fleece
en microvezels

Fijne was / Outdoor

Max 2,5e kg

Tips

Textielsoort

Wasprogramma

Maximale
belading

Nieuw textiel

Nieuwe kleding wordt
vaak chemisch
behandeld, voor het
dragen eerst even
wassen

Nieuw textiel van
katoen, badstof of
polyester

Badstof / Miniwas

Max 3 kg

Hoofdkussens

Droog na het wassen
hoofdkussens met een
tennisbal erbij

Wasbare
hoofdkussens met
dons of synthetische
vulling

Kussens

2 kleine of 1 grote

Was met de
binnenzijde naar
buiten

Jeans

Jeans

Max 3 kg

Gordijnen /
Vitrage

Vertraag het toerental
bij kreukgevoelige
gordijnen of
centrifugeer niet

Wasbare gordijnen

Vitrage

Max 2 kg

Membraantextiel

Gebruik geen
wasverzachter bij deze
stoffen

Membraantextiel
zoals winddichte
kleding

Outdoor / Fijne was

Max 2,5e kg

Jeans

