
Természetes Tisztítószerek Használata 
 

Tisztítandó terület Adagolás 

Mosás 

Általános adagolás: 
a) Áztatás: 5 liter meleg vízhez 4-5 evőkanál mosószóda. 
b) Mosás: 5kg ruhához 120-180 ml mosószódát adunk meleg vízben oldva a mosószer adagolóba, vagy szárazon a ruhák közé 

téve (az öblítő rekeszbe mindig 1 kanál citromsavat teszünk mosásonként). 
Mosogatás Mosogatóvíz: 5 liter meleg víz + 1 csapott evőkanál mosószóda és citromsavas öblítő (10 liter vízhez) egy kanál citromsav. 

Általános tisztítószer Felületek lemosása: 1 liter meleg víz + 1 evőkanál mosószóda. 

Padlófelmosás 1 púpozott evőkanál mosószóda + 7-8 liter (60°C) meleg víz. 

Mosószóda 

V i g y á z a t !  A l u m í n i u m o t  n e  m o s s u n k  v e l e !  

Vízkőoldás 

Általános: 
a) Felületek esetén: a vizes felületet beszórjuk és rajta hagyjuk 10-20 percet, majd szükség esetén megdörzsölve lemossuk. 
b) Vízkőoldó oldat: ½ liter meleg vízhez 3 evőkanál citromsav és ezzel bepermetezzük a felületet, 15 percig állni hagyjuk. 
c) Mosógép vízkőtelenítése: ruhák nélkül 5 evőkanál citromsavat teszünk a dobba és 95°C-os programot indítunk el (erőteljes 

lerakódásnál az öblítés előtt 1 órára leállítjuk a programot). 
d) Mosógép vízkövességének megelőzése: minden mosásnál 1 evőkanál citromsavat teszünk az öblítő rekeszbe. 
e) WC vízkőtelenítése: a vizes WC csészét körbeszórjuk citromsavval és vízbe is 1-2 evőkanál citromsavat teszünk, 

ezt átkeféljük, majd 10- 15 percre állni hagyjuk, ha erősebb a lerakódás újra beszórjuk és akár egy éjszakára állni hagyjuk. 

Vízlágyító Minden víz lágyítására alkalmas. Így mosásnál az öblítés során, ha egy kanállal az öblítő rekeszbe teszünk, akkor ennek hatására nem 
rakódik le a vízkő és a ruhák is puhábbak lesznek. 

Rozsdafolt 
eltávolítás A nedves felületre szórjuk, rajta hagyjuk és ledörzsöljük. 

Penészeltávolítás 
(megelőzés) 

Ha a nedves felületre szórjuk és rajta hagyjuk, akkor letörölhető vele a penész, és ha a felületet citromsavas vízzel áttöröljük, akkor 
kevésbé lesz hajlamos a penészedésre. 

Fényesítés Ablaktisztítás, csaptelepek, rozsdamentes edények: ½ liter meleg víz + 2 evőkanál citromsav. 

Kéztisztítás A vizes kézre citromsavat szórunk és megdörzsöljük, ha erősebb a lerakódás, akkor előtte szódabikarbónával is megmossuk, majd 
utána citromsavval. 

Hajöblítés 1 teáskanál citromsav - 1 liter meleg vízben feloldva és utána tisztavizes öblítés. 

Citromsav 

Fertőtlenítő Megakadályozza a baktériumok elszaporodását és ezért tartósítószerként is alkalmazható. 

Folttisztító
  

 
Folteltávolítás  

Általános adagolás: 
a) Áztatás: 3 liter meleg víz + 3 evőkanál folttisztító 2-3 órától- egy éjszakán át. 
b) Pépes folteltávolítás: tömény oldatot készítünk, és a ruhára tesszük (előtte színpróba), rajta hagyjuk 1 órát, vagy ha kell, 
akkor egy egész éjszakát. 
c) Mosás: 1-3 evőkanál folttisztítót teszünk közvetlen a ruhák közé, feloldás nélkül. 
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Felülettisztítás Oldat (1 evőkanál szódabikarbóna + 1 liter víz) vagy pép formájában. 

Súrolópor 2/3 szódabikarbóna + 1/3 finomszemcsés só keverékéből. 

Szagtalanító 
Hónalj: fürdés után használhatjuk a hónalj bekenésére. 
Cipő: 1 kanál szódabikarbónát egy éjszakára benne hagyunk, és reggel kirázzuk belőle. 
Hűtőszekrénybe: nyitott befőttesüvegben tároljuk. 

Lefolyótisztító 3-4 evőkanál szódabikarbónát a lefolyóba szórunk és ráöntünk 1 liter forró 20%-os ecetet. 
Mosogatógépben 

mosogató- 
szerként 

2 teáskanál citromsav + 1 teáskanál szódabikarbóna. 

Leégett 
ételmaradékok Az edénybe kevés vízzel szódabikarbónát forralunk, ha kihűlt, akkor eltávolítjuk, ha kell, akkor megismételjük. 

Zsírfoltok Bőrkárpitnál szódabikarbónás vízzel letörüljük. 
Zsíros edényeknél a mosogató vízbe téve vagy a szivacsra szórva mosogassuk el. 

Kéztisztító és 
körömfehérítő 

Vizes kezünket szódabikarbónával mossuk meg. Ha még maradt elszíneződés, akkor öblítsük le és egy kis citromsavval is dörzsöljük 
át. 

Tisztálkodószer 

a) Fogkrém: önmagában vagy 3%-os hidrogén peroxiddal keverjük össze. 
b) Bőrradír: hidegen sajtolt olajjal összekeverve. 
c) Sampon: vízzel pépet készítünk (kb.: 1-2 evőkanál szódabikarbóna) és a hajra felvisszük, majd jól bemasszírozva lemossuk. 
d) Testfürdő: egy kád vízhez 15dkg szódabikarbónát adunk. 
e) Fésűtisztító. 

Zöldség és gyümölcs 
tisztító Főleg az idehozott déli gyümölcsök esetén ajánlott alkalmazni. 

Korrózió Az akkumulátor pólusait áttöröljük szódabikarbónás oldattal, majd beolajozzuk a megelőzés végett. 

Rovarcsípés A nedves bőrbe súroljuk. 

Tűzoltó A kisebb konyhai tüzek esetén rászórjuk a lángokra. 

 
Szóda 

bikarbóna 

Vízlágyító hatású, illetve felerősíti a tisztítószerek hatóerejét. Citrom vagy egyéb savakkal érintkezve gáz képződik. 

 


