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Woord vooraf 

De hier aangedragen tips en trucs zijn met grote zorg en zorgvuldigheid 

samengesteld. Elektro Hahn draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor 

de uitwerking van de tips en trucs en kunnen hiervoor niet aansprakelijk 

worden gesteld. Lees aanwezige labels en gebruiksaanwijzingen altijd goed 

door en volg deze op. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant of een professioneel 

schoonmaakbedrijf.

Vetluis

Wat is vetluis?
Vetluis of ook wel wasluis genoemd is een zeepbacterie, die zich in de machine 

vestigt, dit kan vlekken op de was veroorzaken. Vetluis oftewel “grijzige 

smurrie” die vooral zichtbaar is in de manchetrand kan ook stank veroorzaken. 

Vetluis kan ook in de slangen komen en zodoende de water niveauregeling van 

slag brengen. 

Veel nieuwe machines hebben vaak last van stinkende was, oorzaak: te weinig 

water in combinatie met weinig of teveel aan wasmiddel. Als vetluis kans krijgt 

zich te vormen in een machine dan kun je er vanuit gaan dat je eigenlijk nooit 

een echt schone was hebt. Om vet en bacteriën te verwijderen heb je nog steeds 

minimaal 60 graden en voldoende wasmiddel nodig. Was eens wat vaker op 

60 graden of hoger en maak de zeeplade en de afvoerpomp eens schoon. Laat 

de machine ook een à twee keer per jaar draaien met een speciaal reiniging/

ontkalking middel voor wasmachines.

Veel wasmachine`s die storingen geeft in bijv. water toe- en afvoer, stank en 

viezigheid in de kuip/manchet of de machine niet goed schoon wast, kun je de 

soda methode toepassen.  

 

Ga als volgt te werk: 
• Één kopje soda oplossen in heet water (ongeveer 2 a 3 liter) 

• Dit in de machine gieten via de vulopening (soda kan de zeepbak aantasten) 

• Dit enkele uren laten staan; 

•  Daarna 2 of meerdere lege machines met een hoge temperatuur draaien 

(90/95 graden, kookwas). 

•  Herhaal elke maand: 1,5 kopje soda los in de trommel gooien en direct een 

kookwas zonder was draaien. De soda lost dan vanzelf wel op. 

PS. Gebruik hiervoor uitsluitend huishoudsoda, beslist geen caustic soda 

(gootsteenontstopper) of andere reinigingsmiddelen, deze reiniging van de 

machine met behulp van soda uitsluitend met een lege machine uitvoeren, 

niet met wasgoed!
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Kleurvastheid

Een roze was door een achtergebleven rood hemdje? 

De rode kleur was dan niet kleurecht. Met als gevolg dat de verf van het ene 

kledingstuk doorloopt in het andere.

Doe de kleurtest:
•  Test de kleurechtheid met een druppel water op de binnenkant van de zoom 

of op een andere onopvallende plaats. 

• Dep het stof vervolgens droog met een watje of lichte handdoek.

•  Is het watje proper gebleven? Dan kan het stuk veilig bij de andere was. Is 

het watje wat gekleurd? Dan geeft het stuk af en was je het apart. 

Let ook op bij het drogen. Gekleurde druppels van stukken die niet kleurecht 

zijn, zijn eveneens een risico voor het naburige wasgoed. Daarom rol je ze beter 

op in een handdoek om het meeste vocht eruit te krijgen. Daarna kan je ze 

gewoon laten drogen. 

In de supermarkt vind je ook doekjes die je aan je was toevoegt om afgegeven 

kleurstoffen op te nemen. Als de doekjes van goede kwaliteit zijn, kan je ze 

gerust meerdere keren gebruiken.

Ondanks de kleurtest toch een ongelukje? 

Gebruik dan een ontkleurder of wasredder. Vooral bij wit wasgoed leveren ze 

goede resultaten. Lees de instructies wel altijd goed door. 

Vlekken verwijderen

Vuistregels voor het verwijderen van vlekken 
•  Verwijder alle vlekken zo snel mogelijk

•  Identificeer de vlek en het weefsel

•  Probeer altijd eerst de eenvoudigste oplossing

•  Test een ontvlekker altijd eerst op een onzichtbaar stuk. Hanteer ten allen 

tijde de gebruiksaanwijzing

•  Verwijder niet oplosbare vlekken voordat u gaat wassen

•  Een plaatselijke behandeling is het beste

•  Behandel de vlek zo veel mogelijk aan de achterkant van het weefsel bij 

gebruik van oplosmiddelen
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De eerste behandeling 
Net als een kleurstof droogt de vlek pas na enige ogenblikken in. Als het 

bevlekte kledingstuk mag worden gewassen, zullen de onderstaande 

handelingen indien u er snel bij bent vaak voorkomen dat de vlek indroogt.

•  Spoel het bevlekte deel direct uit met koud water. Bij gebruik van warm 

water kan de vlek zich vastzetten op het weefsel en word hierdoor moeilijk 

verwijderbaar.

•  Laat het kledingstuk weken en was daarna eventueel een normale was.

Weken kan in grote mate bijdragen tot het verwijderen van veel gewone 

vlekken. Krachtige waspoeders bevatten doorgaans een bleekmiddel dat inwerkt 

op vlekken zoals thee, koffie en vruchtensap. Bij langdurig weken helpt dit 

ingrediënt de vlekken verwijderen door oxidatie.

Hoe verwijder je de 10 hardnekkigste 

vlekken uit kleding?

Hoe kan je snel en simpel chocoladevlekken, bloedvlekken, kaarsvet, kauwgom 
verwijderen uit kleding ?  Elektro Hahn geeft de oplossing om de hardnekkigste 
vlekken te verwijderen uit kleding.

1. Chocoladevlekken verwijderen 
Eerst en vooral de kleding zo snel mogelijk wassen in warm water met zeep. 

Hardnekkige vlekken kan je het best behandelen met alcohol of tri. Vervolgens 

kun je het best de vlek hard laten worden in de koelkast. Daarna de overtollige 

chocolade zachtjes afkrabben met een doekje.

2. Balpenvlekken verwijderen 
Kan het best met spiritus of ammoniak gedept worden tot de meeste inkt weg is. 

Daarna wordt de vlek in een mengeling van lauw water met zeep gewassen.

koffievlekkenchocoladevlekken

jusvlekken

moddervlekken

wijnvlekken

theevlekken
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3. Bloedvlekken verwijderen
Er zijn drie manieren om bloedvlekken te verwijderen uit kleding. 

1.  Direct met absorberend papier opnemen en vervolgens wassen in een 

lauw zeepsopje. 

2.  De vlek in koud , heel soda of zout water onderdompelen. Daarna gewoon 

wassen. 

3.  Los een aspirine op in een beetje water. De vlek daarin onderdompelen. 

Daarna gewoon wassen.

4. Grasvlekken verwijderen 
Er zijn vier mogelijkheden om grasvlekken te verwijderen uit kleding. 

1. Wassen met water waarin een flinke scheut ammoniak. 

2. Deppen met alcohol. 

3. Wassen met heet water waarin een scheut spiritus en een scheut ammoniak. 

4.  Nat maken en er suiker opdoen. Na een uur er de suiker afhalen en het 

kledingstuk gewoon wassen.

5. Inktvlekken verwijderen uit kleding
Dep je het best met melk. Soms is het noodzakelijk om de vlek te laten weken 

in melk. Een ander, maar oud middeltje is de inktvlek met kookwater van witte 

bonen deppen. Ook mogelijk is de vlek met azijn deppen, maar let dan op voor 

verkleuren. Probeer het eerst op een onzichtbare plaats !

6. Kaarsvet verwijderen
Gebruik een strijkplank, een strijkijzer en absorberend papier. Onder en boven 

de kaarsvetvlek leg je absorberend papier. Daarover ga je met een warm 

strijkijzer. Vervolgens verplaats je de vlek naar een proper gedeelte van het 

papier en herhaal die bewerking tot de vlek letterlijk weggesmolten is. Als 

het nodig blijkt, kan je het nabehandelen met alcohol, tri of spiritus. Kaarsvet 

vlekken op tafellakens en tapijten verdwijnen wanneer er keukenpapier 

opgelegd wordt en als er een warm strijkijzer over gaat. Op houten meubelen is 

gemakkelijk af te krabben via een oude bankkaart. 

7. Kauwgomvlekken verwijderen uit kleding
Stop het beplakte kledingstuk enkele uren in de diepvries zolang dat de 

kauwgom hard is geworden. Daarna kan je de hard geworden kauwgom 

gemakkelijk afschrapen. Indien nodig kan het nabehandeld worden met alcohol 

of tri.

8. Vernisvlekken verwijderen
Leg onder en boven de vlek absorberend papier. Strijk met een warm strijkijzer 

over de vlek. Verplaats de vlek naar een proper gedeelte van het papier en 

herhaal die bewerking tot de vlek letterlijk weggesmolten is. 

De vlek deppen met terpentijn , wasbenzine of spiritus en daarna uitwassen in 

een warm zeepsopje geeft ook goede resultaten.

9. Rode wijn verwijderen
Tegen rode wijn helpt witte wijn. Ook sherry of zuivere alcohol verwijderen de 

vlek voor 100%. Maar het beste middel is en blijft zout. Het is in ieder geval aan 

te bevelen de vlek zo snel mogelijk te behandelen. Voordat u de wasmachine 

aanzet, is het goed een druppel citroensap op de vlek aan te brengen. Is de vlek 

daarna nog niet weg, leg de stof dan voor de volgende wasbeurt een nacht 

lang in karnemelk. Als ook dat niet helpt, probeert u het tot slot met glycerine. 

Fluweel en zijde kunnen niet met zout of witte wijn worden behandeld, maar 

wel met maïs- of aardappelmeel. Tegen achtergebleven sporen van rode wijn 

helpen dan verdunde ammonia, spiritus of zeepspiritus
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Zweetvlekken en -geurtjes 

 behandelen

Vergeelde zweetvlekken en dito geurtjes zijn erg vervelend. Transpiratie 

verzwakt bovendien het weefsel van kledingstukken. Wees dus voorzichtig bij 

het behandelen ervan. Met onze tips verdwijnen zweetvlekken en -geurtjes. 

Na de eerste keer dragen
Behandel zweetvlekken direct, nog voordat je het kledingstuk voor de eerste 

keer wast. In dit stadium zijn de vlekken meestal nog onzichtbaar. Bevochtig 

de stof van het kledingstuk onder de oksels en op andere plaatsen waar je veel 

zweet. Wrijf er ossengalzeep over tot het geheel begint te schuimen. Was daarna 

pas de kleding in het wasmachine. 

Ossengalzeep kan je trouwens ook gebruiken voor oudere transpiratievlekken.  

Zweetgeurtjes laten verdwijnen
Schaf een goede deodorant aan die zelf geen vlekken achterlaat. Hoe krijg je 

vieze geurtjes weg?

•  Maak de vlek nat met warm water en wat soda. Laat dit mengsel een half 

uurtje intrekken. Daarna kan je de kleding gewoon wassen.

•  Vlekkenzout kan je droog gebruiken als geurvreter. Strooi het op onfris 

ruikende plekken, desnoods je hele kledingstuk. Laat het zout de geuren 

opnemen; een hele nacht mag gerust. Daarna kan je het kledingstuk 

gewoon wassen, nadat je het zout verwijderd hebt.  

Zweetvlekken behandelen

Als het voor preventie te laat is, gebruik je één van de onderstaande middeltjes:

Extra wasmiddel
•  Behandel de vlek met vloeibaar wasmiddel of maak een papje van 

waspoeder voor witte was en wat water.

• Laat dit een half uur intrekken.

• Daarna was je het gewoon in de wasmachine zoals anders.

Azijn
• Meng azijn en water, en breng het op de vlek aan.

• Laat het een half uur intrekken.

• Was vervolgens op koude temperatuur in de wasmachine. 

Zuurstofbleekmiddel
•  Bevochtig de stof met warm water en doe wasmiddel en 

zuurstofbleekmiddel op de vlek.

• Laat dit een half uur intrekken.

• Was daarna zoals je gewoonlijk doen. 

Zout
•  Mix vier eetlepels zout met één kopje lauw water en breng dit mengsel aan 

op de vlek. 

• Laat intrekken.

• Was daarna zoals gewoonlijk.

Waterstofperoxide voor witte stoffen
• Meng één deel water en één deel waterstofperoxide.

• Laat 30 minuten intrekken.

• Was het in koud water
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Zon voor witte stoffen
• Maak de vlek nat en smeer deze in met vloeibaar wasmiddel. 

• Leg het kledingstuk een middag in de volle zon op het gras.

• Hou de vlek daarbij nat met een spuitbus. 

• Daarna gewoon wassen in de wasmachine.

Let op met delicate stoffen en kleuren! Een stomerij is dan de meest veilige 

optie.

Storingschecklist witgoed
 

Wanneer uw witgoedapparaat een storing vertoond, is het verstandig eerst 

even de volgende punten te controleren, voordat u een servicemonteur laat 

komen.

• Staat er stroom op de wandcontactdoos? 

• Zijn alle stoppen (stoppenkast) in orde? 

• Is de trekschakelaar OK, brandt het lampje? 

• Staat de toevoerkraan open? 

• Komt er water uit de toevoerkraan?  Voldoende druk? 

• Zijn de toe- en afvoerslangen in orde? (geen knik in de slang) 

• Heeft u het pompfilter al gereinigd? 

• Zitten er geen dingen klem? 

• Heeft u het filter al schoon gemaakt? 

• Zit de deur wel goed dicht? 
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