
Takarítás - tisztítási területek szerint 
Tűzhely 

(gáz vagy villany) 

- szódabikarbónás vízzel (½ liter meleg víz + 1-2 evőkanál szódabikarbóna) áttörüljük, vagy rászórjuk a szódabikarbónát a nedves felületre és úgy 
tisztítjuk meg; 
- ha vízkő vagy gyümölcs-, zöldségfolt marad rajta, akkor citromsavat szórunk a nedves felületre és azzal törüljük át. 

Sütő 
(ler) 

- szódabikarbónás vízzel áttörüljük, ha lerakódások vannak rajta, akkor pépet készítünk belőle vagy házi súrolószert állítunk elő a következő 
módszerrel: 2 rész szódabikarbóna +1 rész finomszemcsés só és ezzel átdörzsöljük. 

Mosogatókagyló 

- vízköves lerakódás: a vizes területet beszórjuk citromsavval vagy a szivacsra tett citromsavat rákenjük a vizes mosogatókagylóra és hagyjuk 
legalább 10-20 percet, amíg feloldja, majd áttörüljük (ha nem elég, akkor megismételjük a folyamatot); 
- zsíros lerakódás: tömény szódabikarbónás vízzel vagy mosószódával tisztítjuk le (fontos, hogy a zsíros lerakódást egyszer tisztítsuk le, mert 
utána a vízkőhöz jobban odafér a citromsav, így lesz teljesen tiszta a mosogatókagyló). 

Mosogatógép 

- mosogatószer mosogatógépbe: 1 csésze mosószóda + ½ csésze szódabikarbóna + ¼ csésze só + ¼ csésze citromsav, ezt összekeverjük és ebből 1 
evőkanállal (szennyezettségtől függően, de az erősebb lerakódásokat előtte célszerű beáztatni) teszünk az adagolóba; 
- amennyiben a mosogatógépben szódabikarbónával és citromsavval mosogatunk, akkor nem kell külön tisztítás neki. De ha nem,akkor üresen, 3 
kanál szódabikarbónát adagolva indítsunk el egy magas hőfokú programot és öblítőként 4 kanál citromsavat használjunk. 

Konyhapult - szódabikarbónás vízzel áttörüljük a szennyeződéstől függően erősebb vagy gyengébb koncentrációjú meleg vizes oldattal; 
- ha gyümölcs-, zöldség vagy vízkőlerakódás található rajta, akkor citromsavat szórunk rá és rajtahagyjuk, közben 1x-2x átdörzsölhetjük. 

Háztartási gépek 
(kávé, teafőző) 

Mindenekelőtt a gyártó előírásait szem előtt tartva figyeljünk a tisztítandó anyagokra! 
Jó fémtisztító a szódabikarbónás péppel való átdörzsölés. 
A kávé- vagy teafőző citromsavval (kb.: 1-2 evőkanál) való átfőzése, majd 2x-i tiszta vizes átfőzés.  A folyamat hatékonyságát növeli, ha a 
citromsavas meleg vizet egy éjszakára állni hagyjuk a főzőben és utána csak reggel főzzük át vele és úgy jöhet a 2x-i öblítés. 

Vízforraló 

- a citromsavat a vizes felületre rászórjuk és hagyjuk hatni, ameddig feloldja a vízkövesedést (15-20 perc); 
- át is moshatjuk, ha a vízforralóba egy liter vizet töltünk (vízkőlerakódásig) és beleteszünk 1-2 evőkanál citromsavat és azzal felforraljuk a vizet, 
majd hagyjuk 10-15 percet állni, majd újra tiszta vízzel kifőzzük. Ha a forró citromsavas vizet beleöntjük a lefolyóba vagy a WC csészébe, akkor 
ott is tisztító hatást tud végezni. 

Gyümölcsaprító, 
bot mixer Ha a gyümölcsaprító elszíneződött, akkor azt szódabikarbónás péppel átdörzsöljük, és utána citromsavval súroljuk meg. 

Padlócsempe, 
parketta 

- amennyiben nagyon szennyezett a felmosandó terület akkor egy félvödörnyi (5-6 liter) jó meleg vízbe (legalább 60°C) tegyünk bele egy ½ csésze 
mosószódát és ezzel alaposan mossuk fel a padlót. Majd utána tiszta meleg vízzel, akár kétszer is vizet cserélve, töröljük fel, amíg nem hagy foltot. 
- általános felmosáshoz 1-2 evőkanálnyi mosószódát vagy szódabikarbónát adjunk hozzá egy vödör jó meleg vízhez és ezzel mossunk fel. Ezt 
fokozhatjuk, ha egy vödörnyi szódabikarbónás (2-3 evőkanál) jó meleg felmosó vízbe, beleteszünk 2 evőkanál citromsavat vagy ½ dl 20%-os 
ecetet. És ezzel mossuk fel a padlót. Ebben az esetben nem szükséges tiszta vízzel utána mosni. 
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Fapadló Meleg vízzel mossuk fel a fapadlót, amelyhez hozzáadunk 1-3 evőkanál szódabikarbónát vagy mosószódát. 
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Mosógép 

- amennyiben egyáltalán nem használt eddig a mosáshoz citromsavat vagy ecetet akkor a mosógép vízkőtelenítésére a következőt 
ajánljuk: ruhák nélkül, 5 evőkanál citromsavat teszünk a dobba és 95˚C-os programot indítunk el (erőteljes lerakódás esetén a 
programot az öblítés előtt legalább egy órára leállítjuk). 
- a mosógép vízkövesedésének megelőzése, valamint mosószóda használata esetén: 1 evőkanál citromsavat teszünk az öblítő 
rekeszbe, ezzel hozzájárulunk, hogy a tiszta ruhák puhák legyenek. 
 

Kagyló, fürdőkád, 
zuhanyfülke, 

csaptelep 

A felületet mosószódás vagy szódabikarbónás meleg vízzel lemossuk és utána jó meleg vízzel lezuhanyozzuk, majd rászórjuk a 
citromsavat és eloszlatjuk, rajta hagyjuk 10-15 percet (lerakódás erőssége szerint), közben is áttörülhetjük, majd megdörzsöljük ha 
szükséges, és meleg vízzel leöblítjük. Ha erős lerakódásról van szó, akkor a folyamatot megismételjük. 

Tükör, ablaküveg, 
lámpa 

½ liter meleg vízhez hozzáadunk 2 evőkanál citromsavat és azzal lemossuk, majd tiszta száraz pamutvászonnal letörüljük. Ha erősebb 
a szennyeződés, akkor előtte célszerű egy kis szódabikarbónás vízzel lemosni 

Fali csempe 

A csempe tisztításnál figyelembe vesszük, hogy a felületen savas, lúgos lerakódások vagy vízkövesedés van: 
- szappan vagy zsírtartalmú lerakódásnál mosószódás vagy szódabikarbónás meleg vízzel mossuk le; 
- vízkövesedésnél vigyünk fel citromsavat a területre és hagyjuk rajta, közben áttörölhetjük, majd 10-15 perc múlva dörzsöljük át és 
meleg vízzel mossuk vagy zuhanyozzuk le. 
Ha mindkét lerakódás előfordul egyszerre, akkor előbb zsírtalanítsunk mosószódás lemosással és utána citromsavval. 
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WC 

Makacs szennyeződés esetén a WC csészébe öntsünk forró vizet és 2 evőkanál mosószódával mossuk át legalább 5 percig állni 
hagyva, újra átdörzsöljük és leöblítjük. Ezt követi a vízkőtelenítés és a húgykövek lerakódásának a feloldása, amihez öntsünk forró 
vizet a WC csészébe és tegyünk bele 3-4 evőkanál citromsavat úgy, hogy azt szétszórjuk a vízből kint levő területen is. A WC kefére 
szórt citromsavval jól dörzsöljük át először a WC pereménél, ahol nem látszik ugyan, de könnyen megbújnak a lerakódásokban a 
baktériumok, amelyek kellemetlen bűzt árasztanak. Ha jól átdörzsöltük mindenhol a WC csészét, akkor hagyjuk állni legalább 1-2 órát, 
de egy éjszakára is így maradhat. A végén ismét dörzsöljük át és öblítsük le. Az így megtisztított WC tovább tiszta marad, mivel a 
lerakódásokat teljesen letisztítottuk, így a sima felülethez kevésbé tapad oda az újabb szennyeződés. 
Általános tisztításnál legtöbbször elég, ha 1 evőkanál citromsavat a WC kefére téve megdörzsöljük a WC-t belülről és állni hagyjuk 
10-20 percet, majd leöblítjük. 

Ajtó, ablakkeret 
A lemosás meleg szódabikarbónás vízzel történik, ami lehet erősebb vagy gyengébb koncentrációjú a szennyeződéstől függően: 1-5 
evőkanálnyi szódabikarbóna 4-5 liter vízhez. Ha töményebb oldatot kellett készítenünk, akkor ajánlott tiszta vízzel is lemosni utána, 
hogy ne hagyjon foltot a szóda. 

Szőnyeg Általános tisztítása kirázással, porszívózással, sepréssel, de ha szagtalanítani és fertőtleníteni akarjuk, akkor este szórjuk be 
vékonyan szódabikarbónával, dörzsöljük bele a szőnyegbe, hagyjuk úgy egy éjszakát és reggel porszívózzuk fel. 

Cipők belseje A cipők belsejét szagtalaníthatjuk és fertőtleníthetjük, ha este egy kis- vagy nagy kanál szódabikarbónát teszünk bele és szétoszlatjuk, 
egy éjszakát hagyjuk, majd kirázzuk belőle. 
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Gyerekjátékok A gyerekjátékokat szódabikarbónás vízben mossuk meg vagy töröljük át. Citromsavas öblítéssel fertőtleníthetjük. 
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Egyedi tisztítási módok 

Vízköves edények 

- vizes felületet szórjuk be citromsavval és oszlassuk el, ha szükséges, akkor dörzsöljük meg, hagyjuk rajta 10-15 percet és utána 
is dörzsöljük meg (ha nagyon erős a lerakódás, akkor ismételjük meg). 
- citromsavas oldatot is készíthetünk: jó meleg vízben oldjunk fel 1-2 evőkanál citromsavat és ebbe áztassuk be a vízköves 
edényeket, hagyjuk állni 1-2 órát és dörzsöljük át, majd leöblítjük. 

Zsíros edények Mosószódás vagy szódabikarbónás forró vagy jó meleg vizet készítünk, miközben hatékony erősséggel jól átmossuk a felületet. 
Jól öblítsük el. 

Teával vagy más 
zöldséggel 

elszíneződött 
edények 

Rászórjuk a citromsavat a foltra és megdörzsöljük, kicsit állni hagyjuk, majd újra áttöröljük. Ha erősebb az elszíneződés, akkor 
szódabikarbónával felváltva dörzsöljük át, közben leöblítve a felületet. 
 

Leégett 
ételmaradékok 

Az edénybe kevés vizet és szódabikarbónát öntünk, és ezt forraljuk, ha kihűlt eltávolítjuk a szennyeződéseket. 
 

Edényborogató Citromsavval beszórjuk és eloszlatjuk a vizes felületeken, állni hagyjuk 15-20 percet és közben átdörzsölhetjük, főleg ha erősebb 
lerakódással van dolgunk. 

Üveg kancsók, 
csészék, poharak 

Szódabikarbónás vízben megmossuk és ecetes vagy citromsavas (5 liter vízhez 1 evőkanál citromsav) meleg vízben elöblítjük. 
Majd száraz gyolcs vagy lenvászon edénytörlővel áttöröljük.  
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Mosogató szivacs 
vagy rongy 

Fél liter forró vízhez 2 evőkanál szódabikarbónát adunk egy megfelelő méretű befőttes üvegben, és ebbe áztassuk a 
mosogatószivacsot egy éjszakára, majd reggel öblítsük ki. 

Bor folt A friss bor foltra szódabikarbónát szórunk, beledörzsöljük és hagyjuk állni megszáradásig. Utána a szokásos módon kimossuk. 
A régebbi foltokat először citromsavas oldatba áztassuk, majd meleg vízzel kimossuk. 

Fű-, zöldség-, 
gyümölcsfolt 

A friss fű foltra szórjunk egy kis citromsavat (vigyázzunk az anyag színtartósságát figyelembe véve). A citromsóra tegyünk egy 
kis vizet és így dörzsöljük be, majd mossuk ki, vagy töröljük át tiszta vízzel. 

Zsír-, vagy olajfolt pl.: a bőrkárpitot szódabikarbónás vízzel töröljük le és itassuk fel törlőpapírral. 
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Viasz-, vagy 
gyertyafolt Újságpapírt teszünk a viaszos vagy gyertyás anyagra és megvasaljuk. Vigyázzunk a hőfokra! 
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