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Guide til at tørre tøj:

Sådan tørrer du tøj ude og inde – slipper for fugt og sparer penge
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Der er gode råd til at undgå fugtproblemer, når du tørrer vasketøj indendørs. Men kan du tørre tøjet
udendørs i sommervarmen, sparer du både penge på tumbleren og undgår at udsætte dit hus for usund
fugt. Energirådgiver Benny Hebsgaard deler her sine bedste tips til at tørre tøj ude og inde, så det er til
fordel for både pengepungen og dit og husets helbred.
Sommeren er godt i gang, og Danmark viser sig fra sin smukkeste side. Derfor er det ifølge energirådgiver
Benny Hebsgaard fra NRGi oplagt at se sine vaskevaner efter i sømmene og lade vasketøjet tørre udendørs i
det lune vejr. Det er godt for dit helbred, da det sparer indeklimaet for fugt, men hvis det ikke er muligt at
hænge tøjet op udendørs, har Benny Hebsgaard også en række råd til, hvordan du bedst tørrer tøjet
indendørs.
Undgå fugt indendørs med gode vaner
40 procent af danskerne bruger vaskemaskinen i mere end en halv time i snit om dagen. På årsbasis bliver
det til rigtigt meget vasketøj, der bliver hængt til tørre i danskernes stuer. En almindelig tøjvask indeholder
2-3 liter vand pr. vask, der bliver frigivet til luften, når tøjet tørrer. Det kan blive en udfordring for
indeklimaet, hvis man ikke får luftet godt nok ud og kan resultere i skimmelsvamp og råd. Derfor er det
godt at tillære sig nogle enkle tørrevaner, der kommer indeklimaet til undsætning, mener Benny
Hebsgaard.
- Sørg for at tøjet centrifugeres ved minimum 1000 omdrejninger, men gerne mere. Det får vandet ud af
tøjet, som dermed tørrer hurtigere. Sørg også for, at der er god ventilation i det rum, hvor tøjet tørres, fx
med et åbent vindue eller en ventilator, der reagerer på fugtprocenten i rummet. Hold også døren til det

rum, hvor tøjet tørrer, lukket. Så slipper du for, at fugten spredes i hele huset. Hvis muligt er det bedst at
tørre tøjet i et vådrum som badeværelset, der er bygget til at modstå fugt og suge den ud via et vindue eller
en ventilator, forklarer Benny Hebsgaard.
For mange danskere kan det være fristende at smide vasketøjet direkte i tørretumbleren, men det bliver
hurtigt en dyr affære. En A-mærket tørretumbler koster ca. 6. kr. pr. tumbling. Bruger du tørretumbler hver
anden dag året rundt, løber det op i 1100 kr. Har du en B-mærket eller kondenstørretumbler, er prisen
endnu højere.
Tør tøjet udendørs og spar både på penge og fugt
Ifølge Benny Hebsgaard er der mange gevinster at hente ved at tørre vasketøjet udendørs. Det skåner
elregningen for den dyre tørretumbler, sparer CO2, giver mindre fugt i huset, og får tøjet til at virke mere
friskt. Energirådgiveren råder til, at man får indarbejdet tørrerutiner, så du husker både at hænge tøjet ud
og også hente det igen. Har du egen have, kan du med fordel placere tørrestativet, så det er let at komme
til – ex tæt på bryggersdøren.
- Der er intet som duften af lufttørret sengetøj – og så er det gratis. Nu hvor det er blevet sommer, er der
gode muligheder for at tørre tøjet ude. Og selvom den danske sommer kan være lunefuld, og solen ikke
skinner hele tiden, tørrer tøjet stadig meget hurtigere ude end inde, afslutter Benny Hebsgaard.
--NRGi er et af Danmarks største energiselskaber med 1.200 medarbejdere og ca. 210.000
andelshavere. NRGi bidrager aktivt til realiseringen af de klima- og energipolitiske mål og går forrest i
omstillingen til et smart og bæredygtigt samfund. NRGi tæller divisionerne: Infrastruktur, Installation
(EL:CON), Produktsalg (VEKSØ), Rådgivning (Kuben Management) samt vedvarende Energi.
--For mere information kontakt venligst:
Anders Rasmussen, 25 35 74 49, anra@nrgi.dk

