
Ecoballs Handleiding 
 
Hartelijk gefeliciteerd met het aanschaffen van de Ecoballs! Een milieuvriendelijk wasmiddel op basis 
van natuurlijke mineralen. 
 
U heeft een serieuze stap genomen om een bijdrage te leveren aan minder giftige stoffen in onze 
kleding en in onze watervoorraad.  
 
Ook zult u aanzienlijk besparen op uw “was” kosten.  
 
Richtlijnen voor gebruik 
Volg de “was” instructies op de labels in uw kleding. Zorg ervoor uw wasmachine niet te “overladen”. 
Wij bevelen een ¾ lading aan, opdat de Ecoballs vrij in het water en tussen de kleding kunnen 
circuleren voor de gewenste resultaten. 
 
Plaats 1 of 2 Ecoballs boven op het wasgoed in de wasmachine trommel. Bij een kleine hoeveelheid 
normaal verontreinigde was, kan wellicht volstaan worden met 1 Ecoball.  
 
De Ecoballs moeten kunnen circuleren in het water. Selecteer daarom geen “gereduceerd water” 
programma, maar een regulier programma. U kunt een ECO instelling/programma kiezen, zolang er 
hierbij maar geen sprake is van een gereduceerd watergebruik bij de wascyclussen.  
 
Kies de gewenste temperatuur tussen de 30 °c en 60 °c. Gebruik geen kokend water met de Ecoballs, 
dit verkort hun levensduur. 
 
De balletjes in de Ecoballs geven geen stoffen af die zich ophopen tussen de vezels van de was. 
Daarom kunt u de spoelcyclus overslaan/uitschakelen, als uw wasmachine daarvoor de mogelijkheid 
biedt. U bespaart zo op waterverbruik. Voor een maximale levensduur van de Ecoballs dient de duur 
van het wassen zo ongeveer rond de 30 minuten te liggen. Ook bij langere wasprogramma’s gaan de 
Ecoballs lang mee. 
 
De Ecoballs kunnen was na was gebruikt worden. Echter als u klaar bent met uw wasprogramma van 
een bepaalde dag, haal dan de Ecoballs uit de wastrommel zodat ze kunnen drogen.  
 
De Ecoballs mogen niet in de droger. Wanneer ze toch meegaan in de droger zal dit hun levensduur 
verkorten.  
 
Gebruikt u de meegeleverde Eco Vlek Verwijderaar om hardnekkige vlekken voor te behandelen.  
 
Er mag geen Water Ontkalker/ Anti Kalk Tablet tezamen met de Ecoballs gebruikt worden. Erg “hard” 
water zorgt er wel voor dat de minerale balletjes in de Ecoballs harder slijten. Wij bevelen daarom 
gebruik van de Magneetbol Antikalk (Magnoball) van Ecozone aan.  
 
De Ecoballs zorgen voor een natuurlijke zacht aanvoelende was. Het gebruik van wasverzachter is 
dan ook niet nodig. Wanneer u de geur mist, gebruikt u dan a.u.b. een Eco wasverzachter van 
bijvoorbeeld Ecover. Maar voegt u deze niet toe tijdens het wassen. Haalt u dan na de was de 
Ecoballs uit de wastrommel en voegt u daarna de wasverzachter toe en stelt u dan een korte 
spoelbeurt in.  
 
 
Selectie meest gestelde vragen 
 
Werking 
Vraag: Hoe werken de Ecoballs tijdens het wassen? 
Antwoord: De natuurlijke mineralen in de Ecoballs verhogen het alkaline en OH niveau. Ze ioniseren 
het water. De geactiveerde watermoleculen weken zo gemakkelijk het vuil en de geurtjes van de 
kledingvezels. En hebben tevens een anti bacterieel effect. 
 
 
 



Anti Bacterieel 
Vraag: Waarom zijn Ecoballs anti bacterieel? 
Antwoord: De Ecoballs verhogen de PH waarde van het water naar een niveau hoger dan 10. 
Bacteriën zijn actief op een PH niveau tussen 6 en 8.  
 
Fijne, tere kleding/was 
Vraag: Is het gebruik van de Ecoballs veilig voor fijne, tere kleding? 
Antwoord: Gebruik een “was zak” voor uw extra fijne kleding om deze hiermee te beschermen. 
Wanneer een kledingstuk erg bijzonder, duur of delicaat is, was het dan niet in de wasmachine.  
 
Gevoelige huid 
Vraag: Ik heb last van huidallergie en eczeem. Kan ik dan de Ecoballs gebruiken? 
Antwoord: Ecoballs zijn hypo-allergeen en dus ideaal om te gebruiken bij een gevoelige huid. De 
Ecoballs zijn goedgekeurd door “Actie tegen Allergieën” in Groot Brittanië. 
 
Navullen 
Vraag: Hoe weet ik wanneer ik de Ecoballs dien bij te vullen? 
Antwoord: U zult zien dat na verloop van vele wasbeurten de balletjes in de Ecoballs wat kleiner van 
doorsnede zullen worden. De Ecoballs worden dan ook lichter van gewicht. Gebruik dan de 
meegeleverde zakjes navulling om hiermee de Ecoballs aan te vullen. Gooi geen balletjes weg. 
Wanneer u de meegeleverde zakjes navulling heeft opgebruikt, kunt u nieuwe navulling bijbestellen.  
 
 
Waarschuwing 
Ecoballs zijn geen speelgoed en dienen buiten bereik van kinderen en dieren gehouden te worden.  
 
Wanneer u na verloop van tijd de gesleten balletjes in de Ecoballs mocht weggooien doe dit dan in de 
normale afvalemmer, dus niet bij de “groene afval”. De minerale balletjes zijn wel biologisch 
afbreekbaar.  
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