Wasballen
6 Ballen en 4 Kloppers ooff 1122 bbaalllleenn
Meer effect; minder verontreiniging – Vereenvoudig uw leven!
Het wasgoed reinigen met minder zeep, zonder verzachter en een soepele, volmaakt schone was verkrijgen
die makkelijk te strijken is, dat is eenvoudig. U hoeft alleen maar wasballen en waskloppers in de wastrommel
van uw machine te plaatsen.

Hoe werkt het?
Deze ballen en kloppers van elastomeer werken net als echte wasvrouwen. Zij kloppen, ontvouwen bewegen
en kneden het wasgoed zonder het te beschadigen door het bij het wassen en spoelen steeds weer opnieuw
onder water te dompelen. En dus gebruikt u minder zeep en programmeert u de knop op halve vulling voor
het spoelen en om te bezuinigen op het water.
De ballen zijn geschikt voor de klassieke was. De kloppers worden gebruikt voor meubelstof, skikleding,
beddengoed, en dikke stoffen, (jeans) enz…de combinatie van beide vergroot de efficiëntie.
De ballen en vooral de kloppers kunnen worden gebruikt in de droogtrommel om de was te ontvouwen en tijd
te winnen. De ballen en de kloppers zijn ideaal voor jeans, badstof, tennissokken, theedoeken tafelkleden,
katoenwas en hoe dikker de stof is des te beter de werking. Ze zijn niet geschikt voor het wassen van nylons of
kantwerk. Het wasgoed dat met de ballen is gewassen behoudt de nieuwe glans, de allergieën voor
wasmiddelen zullen afnemen want de was wordt perfect gespoeld.

zachter, schoner, soepeler wasgoed, Klopt of mengt uw was
BEZUINIGT OP DE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN UW WASGOED ,
VERSNELT HET DROGEN
Deze wasballen of waskloppers zijn gefabriceerd met een resistentie tegen de chemicaliën
voor het temperatuurbehoud. Onslijtbaar voor een particulier om het drogen te
versnellen.WERKING: precies zoals de wasvrouw, zij klopt het wasgoed en draait het om,
vermengt het waspoeder beter en versnelt het droogproces.
GEBRUIK WIT EN KLEUREN MET OF ZONDER VOORWAS. Plaats 6 ballen en 4 kloppers
in de machine. Verminder de zeepdosering. Verminder de verzachter of gebruik deze niet
meer. Was op de gebruikelijke temperatuur. De ballen of de kloppers blijven zonder risico in
de machine. Voor 2/3 kg wasgoed gebruikt u de helft van de ballen. WOL: 4 / 5 ballen. Niet
systematisch gebruiken. DROGEN 4 kloppers. Opmerking: het is net alsof u handjes in de
machine plaatst om de was te boenen.
Verdubbel voor het wassen van werkkleding het aantal ballen of kloppers.
PAS OP laat de ballen of kloppers niet achter de trommel terechtkomen. (dit valt onder uw
verantwoording)

Plaats handjes in de machine om het
wasgoed te boenen
Funciona het werkt

