
 

Cum se curăţă anumite suprafeţe? 
Aragaz 

(electric sau cu 
gaz) 

- cu apă în care s-a dizolvat bicarbonat de sodiu (½ l apă caldă + 1-2 linguri bicarbonat) ştergem suprafaţa, sau pur şi simplu distribuim bicarbonat pe suprafaţa 
umedă şi o curăţăm;  
- dacă suprafaţa este acoperită cu calcar sau pete de fructe/ legume, pulverizăm acid citric şi frecăm suprafaţa.  

Cuptor 
 

- ştergem cuptorul cu apă în care am dizolvat bicarbonat, pentru a scăpa de depuneri pregătim o pastă sau un praf de curăţat: la 2 părţi de bicarbonat punem o parte 
sare, şi frecăm suprafaţa murdară.  

Chiuvetă 

- depunere de calcar: pe suprafaţa umedă punem acid citric (sau punem acidul pe burete, mânjim chiuveta, şi lăsăm soluţia să acţioneze 10-20 de minute). În caz de 
nevoie repetăm procedura.  
- depunere de grăsime: curăţăm chiuveta cu o soluţie foarte concentrată de bicarbonat (apă şi bicarbonat) sau sodă pentru spălat (este important să curăţăm 
chiuveta de grăsimi, şi doar apoi să folosim acid citric, doar aşa poate acidul să dizolve calcarul) 

Maşină de spălat 
vase 

- soluţie pentru spălat vase pentru maşina de spălat: 1 pahar sodă + ½ pahar bicarbonat de sodiu + ¼ sare + ¼ acid citric, se amestecă, şi se utilizează câte o lingură 
la fiecare spălare. Soluţia se pune în compartimentul pentru detergent a maşinii. În cazul murdăriilor persistente, doza se măreşte.  
- dacă în maşina de spălat vase utilizăm bicarbonat şi acid citric, nu mai este necesar să spălăm separat aparatul. Dacă nu, atunci punem 3 linguri bicarbonat de sodiu 
şi 4 linguri de acid citric (pentru clătire), şi dăm drumul la maşina de spălat, utilizând un program cu temperatura ridicată.  

Blat bucătărie - ştergem blatul cu apă caldă în care se dizolvă bicarbonat, în funcţie de murdărie mărim concentraţia soluţiei utilizate; 
- dacă pe blat s-a depus calcar sau pete de fructe/legume , pulverizăm acid citric, lăsăm soluţia să acţioneze, şi pe urmă frecăm de câteva ori. 

Aparate de uz 
casnic 

(cafetieră, ceainic) 

- cel mai important este să ţinem cont de recomandările producătorilor! 
- pasta de bicarbonat este potrivită pentru curăţarea metalului.  
- cafetiera sau ceainicul se curăţă cu acid citric. Punem apă cu 1-2 linguri de acid citric în aparat, îl pornim, şi, înainte de următoarea utilizare, fierbem apă curată 
cel puţin de două ori cu aparatul. Procesul este mai eficient dacă lăsăm peste seară apă călduţă cu acid în aparat, şi doar a doua zi clătim aparatul cu apă curată.  

Fierbător de apă 

- punem acidul citric pe suprafaţa umedă a aparatului, şi lăsăm să acţioneze timp de 15-20 minute, până se dizolvă calcarul;  
- putem chiar să şi spălăm fierbătorul, în acest caz în aparat turnăm un litru de apă împreună cu două linguri de acid citric, fierbem apa, punem vasul deoparte 10-15 
minute, după care turnăm apă curată în aparat, pe care o fierbem din nou. Dacă turnăm în scurgere sau toaletă apa fierbinte folosită, şi acestea se vor curăţa datorită 
acidului citric.  

Blender de mână, 
tocător de fructe 

Dacă tocătorul s-a colorat, se poate curăţa suprafaţa pătată cu pastă de bicarbonat, mai apoi se freacă cu acid citric.  

Gresie, parchetă  

- dacă suprafaţa este foarte murdară, folosim - într-o găleată de cca. 5-6 l - apă caldă (de cel puţin 60°C) cu ½ pahar de sodă pentru rufe, spălând suprafaţa dorită. 
După această fază spălăm suprafaţa cu apă curată, schimbând apa până podeaua/gresia nu va avea pete (de sodă). 
- pentru spălare generală punem 1-2 linguri de sodă pentru rufe sau bicarbonat de sodiu într-o găleată cu apă caldă, cu această soluţie se spală suprafaţa dorită. 
Efectul poate f mărit dacă într-o găleată de apă, pe lângă 2-3 linguri de bicarbonat, punem şi 2 linguri de acid citric sau ½ dl de oţet. În acest caz nu mai este necesar 
spălarea cu apă curată. 
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Podea (lemn) Podeaua se spală cu apă caldă în care punem 1-3 linguri de bicarbonat sau sodă pentru rufe. 

 



 

Maşină de spălat 

- dacă până acum nu aţi folosit acid citric sau oţet pentru spălat, atunci pentru detartrarea maşinii vă recomandăm să pune�i 5 linguri de acid citric în cuvă, şi să 
porniţi programul de 95˚C (dacă depunerea este foarte dură, înainte de pornirea ciclului de clătire oprim maşina pentru cel puţin o oră); 
- pentru a preveni depunerile de calcar, şi în cazul folosirii de sodă pentru spălat rufe: punem 1 lingură de acid citric în compartimentul pentru balsam a maşinii, 
acesta ne scapă de calcar şi catifelează rufele spălate. 
 

Chiuvetă, cadă, 
cabină duş, 

robinete 

Spălăm suprafaţa cu apă caldă în care am dizolvat sodă sau bicarbonat de sodiu, clătim cu apă caldă, şi pulverizăm suprafaţa cu acid citric. Lăsăm acidul citric să 
acţioneze în funcţie de gravitatea depunerii 10-15 minute, dacă este nevoie frecăm suprafaţa, şi pe urmă o clătim cu apă caldă. Dacă depunerea persistă, repetăm 
procedura.  

Oglindă, geam, 
lustre 

La ½ litru de apă caldă punem 2 linguri de acid citric şi spălăm suprafa�a dorită cu soluţia obţinută, după care o ştergem cu un prosop de bumbac. Dacă murdăria 
este mai persistentă, mai întâi se poate spăla suprafaţa cu apă în care am pus bicarbonat. 

Faianţă 

Când curăţăm faianţa trebuie să ţinem cont ce tip de depunere se află pe ea (depunere de calcar, depunere de acizi sau depunere alcalină). – în cazul depunerilor de 
săpun sau de grăsime curăţăm faianţa cu apă călduţă în care am dizolvat sodă pentru rufe sau bicarbonat de sodiu; 
- în cazul depunerilor de calcar aplicăm acid citric pe suprafaţa buclucaşă, lăsăm să acţioneze timp de 10-15 minute, apoi frecăm şi clătim faianţa cu apă.  
Dacă în acelaşi timp ambele timpuri de depuneri apar pe faianţă, în primă fază utilizăm o soluţie cu sodă pentru rufe să scăpăm de grăsimi, şi doar apoi folosim 
acidul citric.  

B
ai
e 

Toaletă 

În cazul depunerii dificile în vasul de toaletă turnăm apă fierbinte, şi 2 linguri de sodă pentru spălat rufe. Lăsăm să acţioneze cel puţin 5 minute, după care frecăm şi 
clătim toaleta. Acest proces este urmat de dizolvarea calcarului şi a urmelor lăsate de urină, soluţia folosită fiind compusă din apă fierbinte şi 3-4 linguri de acid 
citric, acidul fiind pulverizat pe suprafaţa care nu este acoperită de apă. Punem din acidul citric şi pe peria de toaletă, perie pe care o utilizăm pentru a curăţa de 
bacterii, peste tot şi în profunzime, vasul de toaletă. După ce am frecat eficient vasul, lăsăm acidul să acţioneze timp de 1-2 ore, sau chiar peste noapte. La final 
frecăm din nou, apoi clătim toaleta. Astfel scăpăm de bacteriile care provoacă mirosurile neplăcute, toaleta devine curată pentru un timp mai îndelungat, şi pe 
suprafaţa astfel curăţată mizeria se va depune mult mai greu.  
La curăţarea generală este îndeajuns să punem acid citric pe peria de toaletă, cu care apoi frecăm vasul, lăsăm să acţioneze 10-20 minute, apoi clătim. 

Uşă, cadru geam Suprafaţa se spală cu apă caldă în care s-a dizolvat bicarbonat de sodiu, concentraţia variind în func�ie de murdărie: la 4-5 litrii apă punem 1-5 linguri de bicarbonat. 
Dacă s-a utilizat o soluţie mai concentrată, este indicat să spălăm la urmă suprafaţa cu apă curată.  

Covor Curăţarea generală se face prin scuturare, aspirare, măturare, dar dacă dorim să scăpăm de mirosuri şi să dezinfectăm, seara pulverizăm peste covor bicarbonat de 
sodiu, o frecăm în covor, iar a doua zi aspirăm totul. 

Interiorul 
pantofilor 

Dacă dorim să dezinfectăm pantofii şi să scăpăm de mirosurile neplăcute, este indicat să punem o linguriţă sau o lingură de bicarbonat de sodiu în ei peste noapte. 
Dimineaţa pantofii se scutură. 

Al
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ii Jucării copii Jucăriile se spală sau se şterg cu apă în care s-a dizolvat bicarbonat de sodiu. Pentru dezinfectare le clătim cu apă în care am pus acid citric.  
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Metode unice de curăţare 

Vase cu depunere 
de calcar 

- suprafaţa umedă se pulverizează cu acid citric, dacă este necesar se freacă bine, se lasă să acţioneze 10-15 minute, după care se freacă din nou (dacă 
depunerea este mai gravă procedura se repetă) 
- putem utiliza şi o soluţie preparată cu acid citric: dizolvăm 1-2 linguri de acid citric în apă caldă, vasul afectat se lasă la înmuiat pentru câteva ore în această 
soluţie, după care se freacă bine şi se clăteşte.  

Pentru a scăpa de 
grăsimea de pe vase 

Preparăm o soluţie din apă fierbinte sau caldă în care punem sodă pentru spălat rufe sau bicarbonat de sodiu. Spălăm suprafaţa murdară, după care clătim bine 
vasul.  

Vase colorate de 
ceai sau legume 

Peste pete punem acid citric, frecăm şi lăsăm să acţioneze scurt, după care frecăm din nou. Dacă colorarea este mai dificilă, utilizăm şi bicarbonat de sodiu 
urmând aceea�i instruc�iuni ca în cazul acidului citric. Repetăm pe rând procesele menţionate, de câteva ori, până obţinem rezultatul dorit.  

Vase arse Turnăm puţină apă şi bicarbonat de sodiu în vas, fierbem acest amestec, după răcire spălăm vasul.  

Suport pentru vase Pentru a scăpa de depuneri pulverizăm acid citric peste suportul umed, punem deoparte 15-20 minute, după care frecăm, APOI clătim suprafaţa.  

Pahare, ceşti, carafe  Vasele se spală în apă în care s-a pus bicarbonat, şi se clătesc cu apă amestecată cu oţet sau acid citric (5 l apă + 1 lingură acid citric). Se şterg cu un 
prosop de bucătărie fabricat din bumbac sau in.  

Spăla
re 

vase 

Burete de spălat 
vase  

La jumătate de litru de apă fierbinte punem 2 linguri de bicarbonat de sodiu, aşezăm buretele şi soluţia într-un borcan, şi lăsăm buretele în soluţia respectivă 
peste noapte. Dimineaţa se clăteşte. 

Pete de vin Peste petele proaspete de vin punem bicarbonat de sodiu, frecăm şi lăsăm până acesta se usucă. Mai apoi spălăm obiectul în mod obişnuit. 
Petele mai vechi se lasă prealabil la înmuiat în apă în care s-a pus acid citric, după care se spală.  

Pete de iarbă, fructe 
sau legume 

Pentru a scăpa de petele proaspete de iarbă tratându-le cu acid citric (aveţi grijă să nu decoloraţi materialul folosind prea mult acid).  
Dacă folosim sare de lămâie frecăm pată cu sare şi puţină apă, după care materialul trebuie spălat, sau clătit cu apă curată.  

Pete de ulei sau 
unsoare 

De ex.: tapiţeria de piele se spală cu o soluţie obţinută din apă şi bicarbonat de sodiu, apoi se şterge cu un prosop. 

Diver
se 

impu
rităţi  

Pete de ceară sau 
lumânare 

Peste materialul care e pătat cu ceară punem o hârtie, şi, utilizând fierul de călcat, încălzim suprafaţa. Aveţi grijă ce temperatură folosiţi! 
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