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DOMOWY

Domowi sojusznicy w służbie czystości
Część osób, w tym dzieci, jest uczulona na chemię gospodarczą. Jak przywrócić czystość nie narażając się
na kontakt z alergizującymi substancjami? Wystarczy sięgnąć po produkty, które mamy w naszych domach.

• sok z cytryny
❯
❯
❯
❯

usuwa osad z kawy/ herbaty;
jest skutecznym odkamieniaczem do czajnika, czy żelazka;
wywabia przebarwienia od buraków na dłoniach;
sprawdza się jako odplamiacz do czerwonego wina;
(w przypadku delikatnych tkanin należy łączyć sok z mąką ziemniaczaną);

• sól kuchenna
❯ wywabia „czerwone” plamy pochodzenia organicznego;
❯ skutecznie czyści powierzchnię stopki żelazka poprzez prasowanie
grubej warstwy soli na gazecie;

• soda oczyszczona
❯
❯
❯
❯
❯

usuwa tłuszcz w praniu;
w połączeniu z octem służy jako środek do odrdzewiania;
suchy proszek sody uwolni lodówkę i pojemniki na żywność od przykrego zapachu;
soda rozpuszczona w gorącej wodzie wyczyści przez noc przypalone garnki;
skutecznie pierze dywany (posyp plamy sodą, pozostaw na 10 min, wciągnij odkurzaczem);

• ocet spirytusowy
❯ to skuteczny odkamieniacz metalowych elementów w łazience;
❯ czyści żelazko z kamienia;
❯ usuwa przypalone tkaniny ze stopki żelazka
(nie wolno używać do żelazek teflonowych!);
❯ czyści filtry i przewody w ekspresie do kawy (uruchomić parzenie kawy
bez ziaren z użyciem octu zamiast wody);
❯ precyzyjnie czyści i odkaża drewniane deski do krojeni z mikrocząsteczek pożywienia;

• pasta do zębów
❯ doskonała do czyszczenia metali, np. srebrnej zastawy, lub starych monet;

• boraks (rozrabiany w wodzie)
❯
❯
❯
❯

usuwa tłuszcz z gładkich powierzchni (wanna, umywalka, kafelki, szyby);
w połączeniu z sodą (1:1) służy jako wybielacz do prania;
1/2 szklanki boraksu połączona z 1/2 szklanki sody oraz 1 szklanką octu skutecznie udrożni rury;
sprawdza się przy czyszczeniu piekarnika:
cztery łyżki boraksu rozpuść w ciepłej wodzie z ośmioma łyżkami sody oczyszczonej.
(źródła: www.tipy.interia.pl http://www.ekorodzice.pl/ http://www.tesco.pl/
www.polki.pl http://ekokobieta.blogspot.com/ www.idealnyodkurzacz.pl
http://www.mama-bloguje.com/)

Od-klej się
Ubrudzić się klejem to nie sztuka. Sprawdź co zastosować,
gdy woda z mydłem nie działa:

•
•
•
•
•
•
•

klej uniewersalny
❯ użyj roztworu acetonu z wodą (1:2);
klej celulozowy (np. do tapet)
❯ mocz w roztworze salmiaku lub zastosuj
enzymatyczny proszek do prania;
klej epoksydowy (dwuskładnikowy; np. do metalu)
❯ polej plamy spirytusem metylowym nim stwardnieją;
klej do sklejania modeli
❯ użyj acetonu lub octanu amylu;
klej poliwinylowe (np. do papieru, drewna, tkanin)
❯ użyj spirytusu metylowego;
klej neoprenowy
❯ pozbądź się plamy nienatłuszczającym zmywaczem do paznokci,
acetonem lub octanem amylu;
kleje z taśm i etykiet
❯ zastosuj spirytus metylowy albo benzynę do czyszczenia.
(źródło: www.tipy.interia.pl)

Ale plama! …i co dalej?
Nie panikuj. Ciepła woda tylko utrwali plamę. Radzimy jakie kroki podjąć w zależności od sytuacji:

• WOSK

Metoda ciepło/zimno: w pierwszej kolejności spróbuj wykruszyć wosk z ubrudzonej odzieży,
wkładając ją do zamrażarki na noc. Następnego dnia zmrożony wosk łatwo będzie Ci połamać
i usunąć z ubrań. Jeśli wosk wciąż pozostanie na ubraniach, włóż ręcznik papierowy pod plamę,
drugi na plamę i przeprasuj gorącym żelazkiem, tak aby papier z obu stron wchłaniał wytapiający
się wosk.

• DŁUGOPIS

Namocz ubranie alkoholem i ścieraj morką szmatką lub ręcznikami papierowymi. Jeśli alkohol nie
usunie tuszu, spróbuj kremem do golenia lub lakierem do włosów. Wyroby skórzane traktuj
sokiem z cytryny, w celu wywabienia atramentu.

• CZERWONE WINO

Wywabiaj świeżą plamę białym winem/szampanem. Możesz też obsypać plamę grubą warstwą
soli i ewentualnie polać sól kilkoma kroplami wody. Spirytusem lub wodą utlenioną wywabiaj
stare plamy. Możesz również sięgnąć po krem/żel/piankę do golenia i po 15. minutach spłukać
je zimną wodą. Spróbuj również metody moczenia przez 8h w maślance, a następnie płukania
pod bieżącą wodą.

• KREW

Przepłucz zimną wodą (na świeżo) lub wodą utlenioną (stare plamy). Możesz też nałożyć na plamę
roztwór z krochmalu, poczekać aż wyschnie i dopiero usunąć krochmal wraz z zabrudzeniem.

• TRAWA

Nałóż alkohol (min. 70%) na plamę, odczekaj chwilę, a następnie płucz zimną wodą. Możesz
również płukać ją w mleku lub użyć płynu do mycia naczyń, aby usunąć trudne zabrudzenie.
(źródła: www.polki.pl www.dotrzechdych.pl www.tipy.interia.pl)

TRICKI i PORADY
Wybierz idealny
odkurzacz
dla siebie
Na rynku dostępnych jest wiele modeli odkurzaczy.
Dokonując wyboru należy zwrócić uwagę na: moc
silnika, rodzaj filtrów, gabaryty oraz wagę.
Parametrem, który w dużym stopniu określa
skuteczność odkurzania, jest moc ssania. Bardzo
często odkurzacze o wysokiej mocy silnika mają
mniejszą siłę ssania, niż te o mocy znacznie niższej,
w efekcie czego odkurzają o wiele gorzej. Trudność
wyboru odpowiedniego odkurzacza związana jest
również z jego rodzajem – tradycyjnym (workowym),
wodnym, bądź wodnym piorącym. Tutaj nie ma
idealnego rozwiązania; każdy typ ma swoje wady
i zalety. Poznaj je już dziś.

TRADYCYJNY
ZALETA • niska cena
• łatwość obsługi
(wymiana worka)
WADA

• spadająca moc ssania
• wymienianie worków wiąże się
z większymi kosztami użytkowania

WODNY
ZALETA • widoczne efekty,
odświeżone
powietrze
• większa moc ssania
WADA

• częste opróżnianie pojemnika
z wodą
• szybkie zużycie filtrów

WODNY PIORĄCY
ZALETA • odkurza i myje
jednocześnie
• filtr wodny pochłania
kurz i roztocza
WADA

• częste opróżnianie pojemnika
z wodą
• ciężar urządzenia

(źródło: www.idealnyodkurzacz.pl)
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Dowiedz się więcej na portalu:

www.idealnyodkurzacz.pl
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