
Tvätta 
klokare
En liten guide om konsten att
tänka på miljön och tvätta rent 
på samma gång. 



Gör så här så slipper 
du läsa alla sidor 

Foldern har vi skrivit utan pekpinnar för att dela med 

oss några enkla råd och tips om hur man tvättar på ett sätt 

som är skonsamt både för miljön och dig. I grund och botten 

handlar det om sex enkla saker som du hittar i faktarutan här 

bredvid. Ursäkta om de känns lite pekpinneaktiga :-) 
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•Välj miljömärkt tvättmedel

•Dosera alltid rätt mängd tvättmedel 
och sköljmedel                                    
För mycket tvättmedel belastar miljön 
i onödan, kan orsaka hudirritationer 
och gör inte tvätten renare.

•Tvätta alltid med full maskin         
Halvfulla maskiner gör att det går  
åt mer energi per tvättat plagg.  

•Välj alltid rätt tvättprogram   
Tvätten kan faktiskt bli ren redan från 
30 grader med rätt tvättmedel! 

•Förbehandla svårare fläckar    
Då löser du upp fläckarna och risken 
minskar för att du måste tvätta om 
plagget.  

•Följ tvättråden i plaggen   
Att tvätta på för höga gradantal gör 
att det går åt mer energi.

TVÄTTA KLOKARE



Det finaste du har 

Nej, vi tänkte faktiskt inte på dina kläder. Vi tänkte på miljön. 

Utan en frisk natur omkring oss skulle vi nog alla tycka att 

vår livskvalitet försämrades drastiskt. Utsläppen från när vi 

tvättar är en liten del i allt som påverkar naturen negativt. 

Men det är något som vi alla kan göra något åt - genom 

att tvätta klokare minskar vi påverkan på naturen. Den här 

lilla skriften innehåller enkla råd och tips hur du tvättar på 

ett sätt som är skonsamt för både miljön och dig. Du hittar 

också praktiska tvättråd om hur du bäst tvättar olika 

material. Vi hoppas du får stor nytta av den!

Hälsningar vännerna på ICA 
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Ta för lite 

Ja, faktiskt! Att vi överdoserar tvättmedel är en av de 

största anledningarna till att vi belastar miljön i onödan

när vi tvättar. De flesta moderna tvättmedel är mycket 

koncentrerade. Så tar du mindre tvättmedel än vad du tror 

behövs om du måste höfta, är chansen större att du doserar 

rätt! Och faktum är att har du för mycket tvättmedel, gör 

det att tvättmaskinen kan få svårare att skölja ur smutsen. 

Och i värsta fall stannar tvättmedlet kvar i kläderna och 

irriterar huden.  

0,4 deciliter (2,5 msk) av ICA Skona tvättpulver eller 

40 ml ICA Skona flytande räcker till exempel i de flesta fall. 

Och tänk på att måtten gäller full maskin. Om plaggen är lätt 

smutsade kan du ta ännu mindre. I doseringsanvisningarna 

på tvättmedelsförpackningen står hur mycket tvättmedel 

som behövs.   

Tips!  Vi är nog många som höftar mängden tvättmedel när vi är stressade. 
Men gör vi oss den lilla mödan att en gång mäta upp den exakta mängden 
tvättmedel, så får man en bra känsla för hur stor mängd som faktiskt behövs. 
Och i bästa fall grundlägger man till och med en god vana! För så krångligt är 
det ju faktiskt inte att mäta. 
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Kör den mjuka linjen

80% av Sveriges befolkning bor i områden med mjukt 

vatten. Så du kan med största sannolikhet välja den lägre 

doseringen som står angiven för mjukt vatten i doserings-

anvisningarna. Är du osäker, kontakta din kommun för 

mer information.  
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Skippa förtvätten 

De flesta av oss använder ett plagg en dag eller två och 

slänger det i tvättkorgen. Det gör att man lugnt kan hoppa 

över förtvätten. Vid kraftigt nersmutsade plagg så är det 

bättre att välja det längre tvättprogrammet.
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Torka smart  

Torra fakta: att lufttorka tvätt är det miljövänligaste sättet 

att få sin tvätt torr och hur fräscht doftar inte tvätt som 

fått hänga utomhus! 

Men det är inte alla av oss som har den möjligheten. 

Då kan det vara skönt att veta att en bra centrifugering är 

snällare mot miljön! Det går åt mycket mindre energi till att 

centrifugera bort vattnet jämfört med att torka torrt en 

dåligt centrifugerad tvätt i eldrivna torkskåp eller tork-

tumlare. Kör man en helt fylld torktumlare spar man 

såklart energi jämfört med om man kör en halvfull. 

Men överfulla torkskåp drar mer energi för att få tvätten 

torr än om man hänger tvätten så det kommer luft 

mellan plaggen - då torkar de snabbare.  
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Ta hand om din tvättkompis!

Tar du hand om din tvättmaskin får du alltid rena och 

fräscha kläder. Här är några enkla tips!

• Låt doseringsfack och lucka stå öppet efter du har 

 tvättat så undviker du dålig lukt i maskinen som kan 

 påverka tvättresultatet.

• Rengör maskinen ordentligt några gånger per år. 

• Rengör doseringsfacket kontinuerligt med diskborste. 

• Kör tvättmaskinen tom med 90 graders programmet 

 för att hålla maskinen fräsch.
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Så funkar det: 
vad gör vad i tvättmedlet?  

Det är inte lätt att hålla rätt på allt som finns i ett tvätt-

medel och de mesta har namn som låter som farliga 

kemikalier. Men lugn, ingredienserna i Skonas tvättmedel är 

dokumenterat skonsamma för dig och naturen och det finns 

en god anledning till att de finns med i tvättmedlet. 

Till höger har du en förteckning över de vanligaste 

ingredienserna i tvättmedel.

Zeoliter
De flesta tvättmedelstillverkare använder sig av zeoliter som mjukgörare av 
vattnet. Zeolit är en slags silikat-lera, som kan avskiljas i reningsverken, men 
ökar dock mängden slam från reningsverken. Det finns även risk att det sitter 
kvar i textilierna efter tvätt och kan medföra hudirritation. I ICA Skonas 
tvättmedel tillsätter vi inte zeoliter. 

Tensider
Är den ingrediens i tvättmedlet som gör själva tvättarbetet, att smutsen lösgörs 
lättare. Särskilt gäller detta fet smuts. Ämnet påverkar alla levande organismer.
Det finns produkter på marknaden vars tensider inte är lätt nedbrytbara, 
men tensiderna i Skonas produkter bryts nästan helt ned i våra reningsverk. 

Perborater 
Natriumperborat är ett blekmedel som bleker tvätten när temperaturen 
når 60°C. Det behövs egentligen bara vid vittvätt. Det lilla som blir kvar av
perboraterna då avloppsvattnet har passerat reningsverket kan påverka 
växtligheten i våra insjövatten. 

Perkarbonat
Natriumperkarbonat är ett alternativ till perborater och används alltmer 
som blekmedel.

Tetra Acetyl Etylen Diamin (TAED) 
Detta ämne gör att blekningen kan börja redan vid 40°C. 

Enzymer 
Används för att bryta ner viss smuts, till exempel fläckar av blod, ägg, 
mjölk och kakao. 

CMC 
Är en förkortning för carboxylcellulosa som hindrar den lösa smutsen från att 
fastna på tvätten igen. CMC är ofarligt för levande organismer. 

Parfym
Tillsätts ofta för att ta bort lukten av vissa tvättmedelsingredienser, i första hand 
tensiderna. Parfym kan orsaka problem för allergiker.  

Soda och silikater
Skyddar mot rost . Dessa råvaror har ingen känd skadlig effekt på naturen.
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Torkning

Torktumling i normal temperatur.

Torktumling i lägre temperatur.

Ej torktumling.

Hängtorkning.

Plantorkning.

Dropptorkning.

Torkas ej i solen.

Strykning
Strykjärnet betyder att plagget kan strykas eller varmmanglas. På strykjärnet 
finns en eller flera punkter som anger stryktemperatur.

Låg temperatur (högst 110°C). Polyamid (nylon), akryl.

Mellantemperatur (högst 150°C). Ull, polyester.

Hög temperatur (högst 200°C). Bomull, lin, viskos.

Ej strykning eller varm-mangling.

Vattentvätt

Plaggen kan vattentvättas i maskin eller för hand. Fylld maskin. 
Normal centrifugering. Siffrorna i baljan (från 30° till 95°) 
anger gradtalet.

Ett streck under baljan betyder halvfylld maskin och kortcentri-
fugering = syntettvätt. Två streck betyder halvfylld maskin och 
ännu skonsamare behandling= fintvätt.

Endast handtvätt i max 40°C. 
Ingen gnuggning. Ingen vridning.

Ej vattentvätt.

Kemtvätt

Plagget kan kemtvättas 
(bokstaven anger den kemtvättvätska 
som ska användas).

Ej kemtvätt.

Blekning

Kan klorblekas

Tål ej klorblekning
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Om handtvätt 
Vissa textilier kräver handtvätt. Sådana textilier kräver så kallad ”skontvätt”. 
Det betyder att du ska vara extra noggrann med att använda rätt temperatur 
och tvättmetod. Använd flytande ICA Skona, som lättare löser och fördelar 
sig i tvättvattnet än ett tvättmedel i pulverform. Använder du pulvertvätt-
medel är det viktigt att det blir helt upplöst. Men det är klokast att läsa 
tvättinstruktionerna i plagget noga. 

Om fläckar 
Det flesta fläckar går bort i vattentvätt och med vårt nya ICA Skona tvätt-
medel. Vid svårare fläckar använd ICA fläckborttagningsmedel.
• Ta bort fläcken så snart som möjligt. Det är lättare när den är färsk. 
• Gör ett blindprov i till exempel i en söm eller annat ”gömt” ställe och testa 
 att tyget tål behandlingen och att inte en ny större fläck uppstår. 
• Fläckar skall lösas upp, inte gnidas bort.   

Om sköljmedel 
Vissa plagg blir lätt statiska vilket gör att plagget ofta klistrar mot huden 
eller mot andra textilier, eller får du som en elektrisk stöt.
Med ICA Skona sköljmedel tar du bort det statiska och gör plagget mjukt.

Om allergier 
Du som är känslig för dofter eller har känslig hud gör klokt i att välja parfym-
fria produkter som är godkända av Astma- och allergiförbundet. I ICA Skonas 
tvättprodukter finns parfymfria alternativ. ICA Skonaprodukt med doft är 
alltid milt parfymerad.

Tänkvärt om tvätt



Produkter märkta med Svanen uppfyller 
Svanens kriterier och funktionstester.
Alla Skonas tvättmedel är Svanen-
märkta. Svanen främjar ämnen som 

Produkten uppfyller Astma & Allergi-
förbundets kriterier.

Produkten uppfyller 
Bra Miljövals kriterier

lätt bryts ned i naturen. Miljömärkningen 
ställer också krav på att produkterna är 
effektiva och dryga samt att förpackning-
arna ska vara mindre miljöbelastande.

506                  059
Låg miljöbelasting

vid korrekt dosering


