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TEST Økologisk
karklud er suveræn
Svampekarklude suger
effektivt, men rækkevidden
er begrænset, viser
Politikens test af seks
forskellige karklude.
HELLE SINDAL

V

ed første øjekast ser den gråhvide
stofklud undseelig ud, men dommerne i Politikens karkludetest er
enige og sikre i deres sag: Den økologiske bomuldskarklud fra The

Organic Company er suverænt den bedste blandt testfeltets seks klude.
Den har en god størrelse og kan suge
meget væske, og stoffet har en ujævn
struktur, som er effektiv i kamp mod
snavs, der har sat sig fast på overﬂader i
køkkenet, fremhæver husholdningsekspert Ann-Alicia Thunbo Ilskov og levnedsmiddelingeniør og hygiejneekspert Michael René.
De betegner kluden som »ﬂot«, »lækker« og »oplagt som gave« – sjældne gloser, når det gælder karklude.
Vinderkluden er stadig intakt og
kampklar efter afprøvningerne hjemme
i Michael Renés husholdning – et tegn
på, at holdbarheden er i orden. Flere af
de andre klude er derimod i en sørgelig
forfatning efter kort tids brug:
»Jeg har stresstestet dem med nogle
pudse- og poleringsopgaver, hvor de

blev vredet, trukket og strakt«, forklarer
han om en stak sønderrevne stumper af
forhenværende klude.
Svampekludene fra Maistic og Vileda
og den klassiske lyserøde altmuligklud
til 10 kroner for en stak med 10 klude er
bukket under i testen.
»De suger fortrinligt og tørrer hurtigt
igen, men de er skrøbelige og holder ikke længe«, opsummerer Michael René,
som også har afprøvet, om den tynde gule svampeklud fra Vileda kan opsuge
200 milliliter som lovet på emballagen.
Det klarer den ﬁnt.
Går man mindre hårdhændet til
værks, har altmuligkluden nogle klare
fortrin, siger Ann-Alicia Thunbo Ilskov:
»Den samler og suger mere end de andre klude og er supergod til aftørring af
tørre overﬂader. Jeg bruger dem gerne
selv og kan godt forstå, at de er populæ-

re i mange hjem«.
Testens hvide karkludsklassiker af
strikket bomuld virker langtidsholdbar,
men møder modstand hos husholdningseksperten, som ikke bryder sig om
at tørre op og af med en stor våd klump
af en klud i hånden. Og den vævede variant, som er iblandet 20 pct. kunststof,
suger ikke effektivt nok, mener dommerne.

Klude uden mikroplastik
Karklude uden mikroplast er myldret
frem i de senere år. Nogle tyr til hjemmestrik, mens andre vælger klude af bomuld, cellulose og andre materialer, der ikke forurener miljøet med plastik.
Karklude med mikroplast blev i en periode betragtet som den helt store mikroplastskurk, men undersøgelser har
vist, at nedbrudte plastikprodukter og
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THE ORGANIC COMPANY

ALTMULIGKLUDE

MAISTIC SVAMPEKLUDE

Pris: 1 for 59 kroner i Magasin
Mål: 30 x 35 cm
100 pct. økologisk bomuld
Kan vaskes ved 60 grader

Pris: 10 for 9,90 kroner i Rema 1000
Mål: 38 x 38 cm
82 pct. viskose og 18 pct. polypropylen.
Kan vaskes ved 95 grader

Pris: 3 for 15,95 kroner i Føtex
Mål: 18 x 18 cm
100 pct. cellulose
Kan vaskes ved 60 grader

Ann-Alicia Thunbo Ilskov: Lækkert materiale. God størrelse,
kan foldes uden at blive for klumpet. Virker slidstærk og langtidsholdbar. Bliver ikke stiv som svampekludene. God gaveklud.

Ann-Alicia Thunbo Ilskov: Rigtig god til aftørring af borde,
vægge osv. Kan godt forstå, at den er et hit i mange hjem.
Desværre er den ikke så slidstærk, så den skal tit udskiftes.

Ann-Alicia Thunbo Ilskov: O.k., men den kan ikke foldes
ligesom kluden fra Vileda. Materialet knækker.

Michael René: Har en god struktur, der kan suge rigtig meget
væske. Den er vævet med lidt ujævnheder i overﬂadestrukturen og er derfor god at gnubbe med, når man skal fjerne snavs,
f.eks. på et komfur. En ﬂot klud.

Michael René: Har en meget tæt struktur, så man kan pudse
og polere overﬂader godt op. Virker dog plastikagtig og kemisk.
Et plus, at den kan kogevaskes.
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Michael René: Meget lille klud med ekstremt god sugeevne.
Binder væske rigtig godt. Let at arbejde med. God til at gnubbe
og vaske pletter og snavs af overﬂader. Nem at vride op og
tørrer hurtigt – en klar fordel for hygiejnen. Går nemt i stykker,
så man skal ikke udfordre den for meget.

...

FAKTA
Sådan gjorde vi
Politiken bad to dommere om at teste
seks forskellige karklude:
Ann-Alicia Thunbo Ilskov: Husholdningsekspert og cand.mag. i medievidenskab. Forhenværende barnepige i kongehuset. Står bag hjemmesiden Husmoderen.dk
Michael René: Levnedsmiddelingeniør
og hygiejneekspert. Lektor på Professionshøjskolen København. Blogger om
hygiejne og rengøring på Pletvæk.dk
Dommerne blev bedt om at bruge
karkludene i deres almindelige husholdning i nogle uger. De skulle blandt andet
vurdere karkludenes størrelse, materiale,
suge- og aftørringsevne og opførsel i
vask. De gav hver klud en samlet
karakter mellem 1 og 6, hvor 6 er bedst.
Karaktererne er oprundede gennemsnit
af dommernes bedømmelser.
I de tilfælde, hvor ﬂere produkter har
fået samme bedømmelse, står varerne
oplistet efter pris med det billigste først.

vores brug af plastik i mange andre sammenhænge afgiver mere mikroplast
end karklude.
Vil man undgå mikroplastik, skal man
fravælge de billige pastelfarvede altmuligklude, som indeholder 20 pct. mikroplastik, der vaskes ud ved brug. Det bedste, man kan gøre, er at bruge karklude
af økologisk bomuld, hvad enten de er
vævede eller hjemmestrikkede. Alternativt kan man købe karklude, der er mærket ’uden mikroplast’. Sådan lyder karkluderådene fra organisationen Plastic

Change, som arbejder for et miljø uden
plastikforurening.
»Mange vælger at genbruge gamle
håndklæder og andre bomuldsklæder
og tilskære dem, så de kan bruges som
klude. Det reducerer vores forbrug, så
det er en win-win«, tilføjer Henrik Beha
Pedersen, stifter og direktør i Plastic
Change.

VRID. Alle
karklude blev
udsat for stresstest i dommernes
hjem. Foto: Miriam
Dalsgaard

Skift hver dag
Skift karklud hver dag, lyder et mangeårigt mantra fra husholdnings- og hygi-

ejnekyndige. Det bliver næppe efterlevet
i hver eneste husholdning her til lands,
men hos dommerne er der ingen slinger
i valsen:
»Ja, jeg skifter karklud hver eneste dag.
Og skyller den i varmt vand og hænger
den til tørre, hver gang den har været i
brug. Den hænger over kanten af en
spand under vasken, siger Ann-Alicia
Thunbo Ilskov. Bakterier formerer sig
ﬂittigt i fugt, så en beskidt og våd karklud kan hurtigt blive en bakteriebombe. Jo hurtigere kluden bliver tør, des

færre bakterier kan boltre sig i den.
»Jeg har stakkevis af rene klude liggende i nærheden af vasken. Så er det ikke
svært at skifte kluden dagligt – eller ﬂere
gange dagligt, hvis der er behov for det.
Det er en nem hverdagsrutine«, siger Michael René.
Han minder om, at karklude skal vaskes ved mindst 60 grader for at komme
alle bakterier til livs – og minimum 80
grader, hvis man for eksempel har tørret
kødsaft eller blod op.
lordagsliv@pol.dk

MINATOL KARKLUDE

VILEDA SPONGIDOU SOFT COOP BOLIG KARKLUD
Pris: 3 for 18,50 kroner i Føtex
Mål: 25 x 36 cm
70 pct. cellulose og 30 pct. bomuld. Komposterbar.
Kan vaskes ved 60 grader

Pris: 1 for 12,95 kroner i Kvickly
Mål: 30 x 30 cm
100 pct. bomuld
Kan vaskes ved 60 grader

Pris: 3 for 12,95 kroner i Kvickly
Mål: 35 x 35 cm
80 pct. bomuld og 20 pct. syntetiske ﬁbre
Kan vaskes ved 95 grader

Ann-Alicia Thunbo Ilskov: Rigtig god klud med super sugeevne. Fin foldbar størrelse. Desværre ikke så holdbar, derfor får
den ikke topkarakter.

Ann-Alicia Thunbo Ilskov: Kluden får point for holdbarheden,
men den har en irriterende størrelse, og materialet er tykkere
end de andre kludes. Den kan holde på meget vand, men det er
svært at vride det ud af den.

Ann-Alicia Thunbo Ilskov: Minder mere om en gulvklud end
en karklud. Klumpet og svær at vride. Ikke så pæn.

Michael René: Stor klud med høj vandbindingsevne. Suger ﬁnt
de lovede 200 ml op. Dejlig tæt i porestrukturen og let at tørre
af med i køkkenet, hvor den er ståloverﬂadernes ven. Kluden er
porøs, så man skal ikke udfordre den for meget.

Michael René: Stor strikket klud med en god lidt grov struktur.
Velegnet til rengøring, da kluden nemt kan skrubbe snavs af.
Kan holde på masser af væske og er nem at vride op.

Michael René: Har en meget ringe vandabsorptionsevne. Grov
og ujævn struktur, som er godt, når man skal vaske snavs af
overﬂader, men mindre godt, hvis man har behov for at pudse
og polere overﬂader blanke. Der vil ofte være rester af vand
tilbage på overﬂaderne.
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