
 

Handleiding gebruik Indiase Wasnoten 
 
 
 

Inleiding 

 
Indiase Wasnoten bevatten 100% natuurlijke saponinen 
(plantaardige glycoside). Deze stoffen vormen in water een 
zeepachtige oplossing met een onovertroffen waskracht. 

De wasnootboom komt uit het Himalayagebied bij Noord- India en 
Nepal. De schil van de wasnoot (Sapindus Mukorossi) wordt door de 
lokale bevolking al eeuwen gebruikt als wasmiddel voor het wassen 
van katoen, wol en zijde. De wasnoten zijn bij ons te bestellen in de 
webshop. 

 

Gebruiksaanwijzing wasnoten 
 

Gebruik 8 halve wasnoten in een sok of een katoenen zakje en leg deze bij de was in de 
wasmachine. Hiermee kunt u: 

• 1 keer wassen op 90 graden; 

• 2 keer wassen op 60 graden; 

• 3 keer wassen op 30-40 graden. 

De wasnoten zijn uitgewerkt als ze week en sponsig aanvoelen als ze nat zijn. 

De wasnoten direct na het beëindigen van de was verwijderen, anders kan de was een 
(voor sommige mensen) onaangename geur krijgen. 

Verbruikte wasnoten zijn 100% biologisch afbreekbaar en kunnen na gebruik op de 
composthoop of in de groene container. 

 
Wij adviseren de wasnoten enkel te gebruiken bij donkergekleurde was. 

Bij lichtgekleurde en witte was kunnen lichtbruine vlekken ontstaan bij bijvoorbeeld een volle 
wastrommel of als u de was te lang in de trommel laat na beëdiging van het wasprogramma.  

Bij de witte of lichtgekleurde was, adviseren we om van de wasnoten een wasnotenextract te 
maken en dat te gebruiken. Uitleg over hoe lees je hieronder. 

 

Wasnotenextract maken 

 
1.  Voeg 150 gram wasnoten toe aan in 1 liter water in pan 
2.  Water met schalen aan de kook brengen 
3.  5-10 minuten laten pruttelen, onder voortdurend roeren en stampen 
4.  Daarna vuur uit en 10 minuten laten staan met deksel op pan; 
5.  Water door fijne theezeef en trechter in schone bij voorkeur glazen kinderveilige fles; 
6.  Water nafilteren met koffiefilterzeef, of panty(anders kans op vlekvorming witte was); 
7.  Laten afkoelen en daarna labellen met: “Schadelijk bij inname. Datum: datum vandaag”; 
8.  Fles bij voorkeur bij wasmiddelen bewaren; 
9.  Extract ongeveer een maand te gebruiken (zal op den duur gaan schimmelen); 
10.SCHUDDEN VOOR GEBRUIK. 

  

https://www.steviahouse.nl/nl/nutrikraft-wasnoten-met-waszakje-1-kilo.html
https://www.steviahouse.nl/


 

Handleiding gebruik Indiase Wasnoten 
Voordelen  van wasnoten

 

• Goedkoop in gebruik (1-3 keer te gebruiken); 
• 100% biologisch afbreekbaar; de gebruikte noten kunnen na gebruik op de composthoop of in 

de groene container; 
• Geen wasverzachter nodig; eventueel wel ontharder gebruiker bij hard water. De was voelt na 

het wassen aangenaam zacht, alsof er wasverzachter is gebruikt; 
• Geen allergie; 100% natuurlijk zonder chemische toevoegingen. Hierdoor geschikt voor 

mensen met allergieën, neurodermitis en mensen met een gevoelige huid; 
• Milieuvriendelijk; geen belasting van het oppervlaktewater meer. Verder groeien de noten aan 

bomen, die kooldioxide opnemen en zuurstof leveren; 
• De wasmachine gaat langer mee; de wasmachine heeft geen last meer van aangekoekte 

resten zoals bij de traditionele wasmiddelen en wasverzachter het geval is; 
• Beschermend; wasnoten houden de kleuren langer helder in vergelijking met de reguliere 

wasmiddelen. 
• Zelfs de fijnste zijde kan met wasnoten worden gewassen. 

 

Belangrijke opmerkingen 

 
• Wasnoten zijn geurneutraal, zorg dus voor een schone wasmachine door af en toe zonder was 

en met soda op 95 graden te wassen; 
• Eventuele geurtjes kunt u camoufleren door bijvoorbeeld etherische olie te gebruiken (in 

wasverzachter-vakje of op waszakje), bijvoorbeeld limoen of lavendel; 
• Zakje met wasnoten direct na het wasproces verwijderen om geurtjes en eventueel 

vlekken (bij lichtere was) te voorkomen; 
• Bij was met vlekken kunt u vlekkenzout (percarbonaat) of galzeep gebruiken. 

 

Overige toepassingsgebieden: 

 
1. De wasnootschalen kunnen na het maken van een extract nog een keer gebruikt worden 

voor bijvoorbeeld een aftreksel voor een wassopje en als middel tegen ongedierte bij 
planten (perfect middel tegen bladluis) 

2. Uitgewerkte wasnoten perfect middel tegen slakken rondom de planten; 
3. Aftreksel van wasnoten geeft een shampoo, welke langdurig en effectief roos bestrijdt 

en een zijdeglans en vitaliteit geeft; 
4. Wassen van dieren, geen chemicaliën en prikt niet in ogen; 
5. Goede allesreiniger in plaats van chemische schoonmaakmiddelen. 


