Hvor meget vaskepulver bruger du?

Kalkbinder fås i forskellige varianter i byens supermarkeder og i Matas. Når du
bruger det, skal doseringen af vaskemidlet nedsættes til anbefalingen for blødt vand.

De fleste kan godt regne ud, at det koster ekstra at komme for meget vaskepulver i maskinen, når de vasker
tøj. Alligevel er det, hvad der sker for mange. Over 40 % af danskerne doserer vaskepulver på slump.
Udover at det er dyrt, er det også skidt for miljøet. Vaskepulver er nemlig et af de mest miljøbelastende
husholdningsprodukter vi har – ikke mindst fordi vi bruger så store mængder af det.

Sådan doserer du rigtigt
Der er flere forhold, der skal tages højde for, når du doserer vaskemiddel. Det, som er afgørende for
mængden af vaskepulver er, hvor stor en vaskemaskine du har, hvor beskidt det tøj, du skal vaske er, og
vandets hårdhedsgrad. Dvs. hvor meget kalk, der er i vandet. I Albertslund er vores vand meget hårdt. Det
betyder, at vi skal bruge næsten dobbelt så meget vaskepulver, som de steder i landet, hvor de har meget
blødt vand. For at finde ud af, hvor meget vaskemiddel du skal bruge, er det derfor nødvendigt at læse
doseringsvejledningen på dit vaskemiddel. Det er desuden værd at bemærke, at mængden du skal bruge
ikke er ens for alle vaskemidler, så når du køber et nyt mærke, er det vigtigt lige at læse
doseringsvejledningen igen.

Reducer mængden af vaskemiddel med kalkbinder
En måde at nedsætte forbruget af vaskemiddel er ved at bruge kalkbinder sammen med vaskemidlet.
Kalkbinder binder, som ordet siger, kalken i vandet til sig, i stedet for til vaskemidlet, så der skal doseres
langt mindre vaskemiddel pr. vask for at vaske tøjet rent. Det betyder også, at kalken ikke sætter sig som
kalkaflejringer på vaskemaskinens varmelegeme eller andre vitale dele, og heller ikke i tøjet, der undgår at
blive grånet og stift. Og da kalkbinder sammenlignet med vaskemidler indeholder færre miljøskadelige
stoffer, er det noget vi alle bør bruge.

