
 

Metode naturale de spălare 

 
Fibre textile naturale  
(bumbac, cânepă, in) 

60-95°C 

Fibre mixte 
40-60°C 

 

Lână, pene  
sau fibre sintetice 

0-30°C 

Foarte 
murdare 

Înmuiere: 
 5 litri apă caldă (70-80°C) + 4-5 

linguri sodă de rufe; rufele se ţin 
peste noapte la înmuiat. Dacă 
sunt pătate, adăugăm 2 linguri 
soluţie pentru îndepărtarea 
petelor.  

Spălare: 
 la 5 kg de rufe  adăugăm 5-8 

linguri sodă + 2 linguri soluţie 
pentru pete, iar în 
compartimentul pentru balsam: 
1 lingură acid citric. Este 
recomandat spălarea la cel mai 
eficient program (95°C). În cazul 
rufelor colorate, clătiţi hainele de 
2 ori!   

Înmuiere: 
 5 litri apă caldă (40-60°C) + 4-

5 linguri sodă, rufele se ţin 
peste noapte la înmuiat. Dacă 
sunt pătate, adăugăm 2 
linguri soluţie pentru 
îndepărtarea petelor.  

Spălare: 
 la 5 kg de rufe  adăugăm 5-8 

linguri sodă şi 2 linguri de 
soluţie pentru pete, iar în 
compartimentul pentru 
balsam: 1 lingură acid citric 
Spălăm rufele la 40 - 60°C.  În 
cazul rufelor colorate, clătiţi 
hainele de 2 ori! 

Înmuiere: 
 5 litrii apă călduţă (30°C) + 4-5 

linguri sodă, rufele se ţin peste 
noapte la înmuiat. Dacă sunt pătate, 
adăugăm 2 linguri soluţie pentru 
îndepărtarea petelor.  

Spălare: 
 la 5 kg de rufe adăugăm 5-8 linguri 

sodă şi 2 linguri soluţie pentru 
pete, iar în compartimentul pentru 
balsam: 1 lingură acid citric. 
Spălăm rufele la 30°.  În cazul 
rufelor colorate, clătiţi hainele de 2 
ori! 

Ruf
e 

albe 

Mai puţin 
murdare 

Spălare: alegem dintre gradele de spălare recomandate: temperatura să fie 30 sau 60°C. 
Dozarea obişnuită a detergentului: 120-180 ml (5 linguri cu vârf) de sodă + 1 lingură acid citric. 

Foarte 
murdare 

În cazul în care vorbim despre haine care îşi păstrează culoarea, acestea se spală la fel ca rufele albe, foarte murdare. Însă 
când nu suntem siguri, înainte de folosire testăm într-un loc mai puţin vizibil soluţia pentru pete.  Ruf

e 
colo

r 

Mai puţin 
murdare 

Ţinând cont de gradele recomandate spălăm hainele în felul următor: adăugăm 100-150 ml sodă printre rufe sau dizolvăm soda 
cu apă călduţă pe care o dozăm în compartimentul pentru detergenţi, iar în cel pentru balsam turnăm o lingură de acid citric. 
Dacă utilizăm programul de 30-40°C, este indicat dizolvarea în prealabil a sodei. 

 Pete dificile 

În cazul petelor dificile sau a celor de ulei, folosim doar soluţie pentru pete: respectând temperatura care este indicată pentru 
spălarea rufelor, hainele se lasă la înmuiat peste noapte în 3 litrii de apa caldă, amestecată cu 3 liguri de soluţie pentru pete. 
Mai apoi la cea mai ridicată temperatură recomandată, spălăm hainele în maşina de spălat împreună cu sodă (5 linguri) şi soluţie 
pentru pete (2 linguri). În compartimentul pentru balsam dozăm o lingură de acid citric. 

În general: 
 De fiecare dată când folosim la spălare sodă, în compartimentul pentru balsam punem 1 lingură de acid citric.  



 
 Dacă rufele sunt extrem de murdare, putem mări dozele folosite.  
 Dacă după spălare petele nu au dispărut, înmuiaţi peste noapte rufele în 3 litrii de apă caldă + 2-3 linguri soluţie pentru pete.  
 Niciodată nu se adaugă soda în compartimentul pentru detergent fără dizolvare!!! Mai degrabă dizolvaţi soda în apă caldă, după care turnaţi-o în 

compartimentul pentru detergent; sau turnaţi  soluţia peste rufe. 
 Pentru clătire folosişi uleiuri aromatice naturale sau câteva picături de parfum pentru rufe (5-10 picături).  
 În cazul spălării manuale în general este recomandat ca la 5 litrii de apă să punem 4-5 linguri de sodă. Acesta poate fi utilizată cu încredere, 

deoarece nu dăunează pielii.  
 În cazul textilelor utilizate în bucătărie, de ex. prosoape, feţe de mese, etc., nu se recomandă utilizarea uleiurilor, parfumurilor pentru rufe. 
 Lenjeria intimă se lasă la înmuiat cu soluţie pentru pete, iar la clătire folosim acid citric, care are rolul de dezinfectare.  
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