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EKOPESUPALLO – ÖKO WASCHBALL 
 

EKOPESUPALLON EDUT JA HYÖDYT 

✓ Puhdistaa vaatteet tehokkaasti ilman valkaisuainetta, huuhtelu- ja 

pesuainetta 

✓ Säilyttää pyykkien elastisuuden 

✓ Ympäristöystävällinen; vapaa vaarallisista kemikaaleista, kuten 

fosforista ja boorista, ja siksi hellävarainen vaatteille ja iholle, eri-

tyisesti vauvojen ja lasten vaatteille sekä aikuisten alusvaatteille  

✓ Ei pesuainejäämiä pesun jäljiltä  

✓ Ei veden kuormittamista 

✓ Ei sähköistä varausta 

✓ Poistaa homeen, bakteerit ja hajut  

✓ Soveltuu allergikoille 

✓ Sopii jokaiseen pesukoneeseen 

✓ Helppokäyttöinen 

✓ Radikaalisti halvempaa kuin perinteiset pesuaineet  - jopa 200 eur 

 

KÄYTTÖOHJE 

• Laita likainen pyykki pesukoneeseen 

• Aseta pesupallo pyykkien päälle pesurumpuun; ei lisäpesuaineita 

• Alle 3 kg tarvitset 1 pesupallon. Yli 3 kg tarvitset 2 pesupalloa.  

• Esikäsittele tarvittaessa itsepintaiset tahrat tahranpoistoaineella 

• Anna pesupallon kuivua hyvin pesun jälkeen 

• Puhdista pallo kuukausittain. Anna kuivua vapaassa tilassa. 

• Elinikä 1 000 pesua tai 3 vuotta.  

 

Lajittele pyykki värin mukaan. Pese hienokuituiset vaatteet erikseen.  
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OHJEITA 

• Sopii kaikille pesukoneille 

• Tämä tuote ei ole lasten tai eläinten lelu  

• Pese valkoinen ja tumma pyykki erikseen 

• Säilytä kuivana! 

 

SUOSITUS 

• Ei sovellu teolliseen käyttöön tai suuriin pesumääriin (pesulan ko-

neet); mutta ekopesupalloa voidaan käyttää antibakteeriseen puh-

distukseen 

• Hyvän puhdistustuloksen takaamiseksi asiantuntijat suosittelevat 

pesupallon vaihtamista noin 12 kuukauden kuluttua. 

 

Elinikä: 1 000 pesua tai 3 vuotta 

 

VINKKEJÄ 

• Liota vaatteita noin 15-30 min ennen pesua ja sitten pese tavall i-

seen tapaan. 60 min liotusajalla pesutulos paranee entisestään.  

• Säilytä pallot käytön jälkeen hyvin ”ilmastettuna” . Anna niiden kui-

vua luonnollisesti, niin niiden käyttöikä kasvaa. 

 

TOIMINTAPERIAATE 

Muovisen pesupallon uuden sukupolven keraamiset rakeet muuttavat 

veden emäksiseksi, jolloin tekstiilin ja lian välinen sidos katkeaa. Rakeet 

sisältävät luonnon mineraaleja.  


