
Természetes mosási módszerek 
 

Természetes anyag 
(pamut-, kender-, lenvászon) 

60-95°C 

Kevertszálas anyag 
40-60°C 

 

Gyapjú, toll  
vagy műszálas anyag 

0-30°C 
Erősen 

szennyezett Előáztatás: 
 5 liter 70-80°C-os meleg víz + 4-5 

evőkanál mosószóda, egy éjszakát 
áztatjuk. Ha foltos, akkor 2 
evőkanál folttisztítót is adunk 
hozzá. 

Mosás: 
 5 kg ruhához 5-8 evőkanál 

mosószóda + 2 evőkanál 
folttisztító, az öblítős rekeszbe: 1 
evőkanál citromsav. Ezt a 
leghatékonyabb (95°C) mosási 
programon mossuk ki. Főleg színes 
ruháknál alkalmazzunk 2x-i öblítést! 

Előáztatás: 
 5 liter 40-60°C-os meleg víz + 4-

5 evőkanál mosószóda, egy 
éjszakát áztatjuk. Ha foltos, akkor 
2 evőkanál folttisztítót is adunk 
hozzá. 

Mosás: 
 5 kg ruhához 5-8 evőkanál 

mosószóda és 2 evőkanál 
folttisztító, az öblítős rekeszbe: 
1 evőkanál citromsav. Ezt 40 - 
60°C -os mosási programon 
mossuk ki. Főleg színes ruháknál 
alkalmazzunk 2x öblítést! 

Előáztatás: 
 5 liter 30°C-os meleg víz + 4-5 

evőkanál mosószóda, egy éjszakát 
áztatjuk. Ha foltos, akkor 2 evőkanál 
folttisztítót is adunk hozzá. 

Mosás: 
 5 kg ruhához 5-8 evőkanál mosószóda 

és 2 evőkanál folttisztító, az öblítős 
rekeszbe: 1 evőkanál citromsav. Ezt 
30°C –os mosási programon mossuk ki. 
Főleg színes ruháknál alkalmazzunk 2x 
öblítést! 
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Kevésbé 
szennyezett 

Mosás: az ajánlott hőfokok közül választunk: 30 és 60°C közötti vízhőmérsékletet. 
Az általános mosószer adagolás: 120-180 ml (5 púpozott evőkanálnyi) mosószóda + 1 evőkanál citromsav. 

Erősen 
szennyezett 

Amennyiben jó színtartó ruhákról van szó, akkor ugyanúgy mossuk ki őket, mint az erősen szennyezett fehér ruhákat. De ha 
színtartóssága nem megfelelő, akkor végezzünk próbát egy kevésbé látható helyen a folttisztítóval, mielőtt használnánk. 
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Kevésbé 
szennyezett 

Az ajánlott mosási hőfokot figyelembe véve mossuk ki: 100-150 ml mosószódát teszünk a ruhák közé vagy feloldjuk meleg vízzel és a 
mosószer adagolóba öntjük, az öblítő rekeszbe pedig egy kanál citromsavat teszünk. A 30-40°C-os mosás esetén ajánlott előtte meleg vízzel 
feloldani a mosószódát és úgy önteni az adagolóba. 

 Makacs foltok 
Zsír vagy makacs foltos, de tiszta ruhák esetén csak folttisztítót használunk: 3 liter olyan meleg vízhez, amit a ruha mosási hőfoka megbír, 
3 evőkanál folttisztítót adunk és egy éjszakát áztatjuk, majd pedig a legmagasabb megengedett hőfokon, mosószódás (5 evőkanál) és 
folttisztítós (2 evőkanál) vízben kimossuk, az öblítő rekeszbe 1 kanál citromsavat teszünk. 

Általánosan: 
1. Minden mosószódás mosáshoz egy kanál citromsavat teszünk az öblítő rekeszbe. 
2. Amennyiben a leírtaknál erősebb a szennyeződés, a mosószer adagokat úgy emelhetjük. 
3. Ha mosás után is folt marad a ruhán, akkor egy éjszakára folttisztítóba áztassuk be: 3 liter meleg víz + 2-3 evőkanál folttisztító. 
4. A mosószódát, ne tegyük a mosószer adagolóba felhígítás nélkül!!! Inkább mosás előtt annyi meleg vízben oldjuk fel, hogy elférjen a mosószer adagolóban, vagy 

pedig tegyük közvetlenül a ruhák közé, de ne a ruhák tetejére. 
5.  Öblítőként használhatunk természetes illóolajat vagy pedig néhány csepp mosóparfümöt (5-10 csepp). 
6. Kézzel való mosás esetén általánosan 5liter vízhez 4-5 evőkanál mosószódát teszünk, nyugodtan moshatunk vele, mert nem bántja a bőrünket. 
7. A konyhai mosnivalók esetében, mint edénytörlő, abrosz, stb. nem ajánlott illatosítós mosást alkalmazni. 
8. A fehérneműket pedig áztassuk elő és használjunk folttisztítót, valamint citromsavat az öblítéshez, mert ezek fertőtlenítő hatásúak. 
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