
 
 

Utilizarea Produselor Naturale pentru Curăţenie 
 

 
Suprafaţa Dozare 

Spălarea hainelor 

Utilizare generală: 
 Înmuiere: la 5 litrii de apă caldă se pun 2-3 linguri de sodă  
 Spălare: la 5 kg de rufe se pun  120-180 ml sodă în compartimentul de detergent a maşinii, soda se dizolvă în 

prealabil în apă caldă. Soda se poate pune şi în cuva maşinii, în acest caz nu se dizolvă (în compartimentul pentru 
balsam punem o lingură de acid citric la fiecare spălare). 

Spălarea vaselor Apa pentru spălat: 5 litri apă caldă + 1 lingură cu vârf sodă, iar la clătire la 10 litri folosim o lingură de acid citric. 
Curăţenie 
generală Spălarea unor suprafeţe: 1 litru apă caldă + 1 lingură sodă.  

Curăţarea 
parchetului 1 lingură cu vârf de sodă + 7-8 litrii (60°C) apă caldă. 

Sodă pentru 
rufe 

 

Atenţie! Aluminiul nu se spală niciodată cu acid citric! 

Detartrare 

General: 
 În cazul unor suprafeţe: suprafaţa umedă se pulverizează cu acid citric, se lasă să acţioneze 10-20 minute, după care 

se freacă, şi se clătește.    
 Soluţie pentru detartrare: la ½ litrii de apă caldă adăugăm 3 linguri de acid citric, care mai apoi este pulverizată peste 

suprafaţa cu problemă, se lasă să acţioneze 15 minute.   
 Curăţarea de calcar a maşinii de spălat: în cuva maşinii (nu punem rufe) punem 5 linguri de acid citric, şi pornim 

programul de 95˚C grade (în cazul depunerii puternice, înainte de începerea ciclului de clătire, oprim maşina cel 
puţin pentru o oră). 

 Prevenirea depunerii calcarului în maşina de spălat: la fiecare spălare, utilizăm 1 lingură de acid citric, pe care îl 
punem în compartimentului pentru balsam.  

 Detartrarea toaletei:  pulverizăm vasul de toaletă jur împrejur cu acid citric, şi punem şi în apă 1-2 linguri de acid. 
Utilizând peria frecăm substanţa, după care lăsăm să acţioneze 15-20 de minute sau chiar peste noapte.  

Dedurizare 
Este potrivit pentru tratarea tuturor tipurilor de apă dură. Folosită în timpul clătirii rufelor, calcarul nu se depune, iar rufele 
vor mi mult mai catifelate. Pentru a obţine rezultatul dorit, în timpul spălării punem o lingură de acid citric în 
compartimentul pentru balsam a maşinii de spălat.  

Acid citric 

Îndepărtarea 
ruginii Pulverizăm pe suprafaţa umedă, lăsăm să acţioneze, după care frecăm. 



 
Îndepărtarea (sau 

prevenirea) 
mucegaiului 

 

Dacă pulverizaţi acidul citric pe suprafeţe umede, mucegaiul se poate şterge, iar dacă ştergeţi o suprafață cu acid citric 
dizolvat în apă acesta va fi mai puţin predispus să dezvolte mucegai. 

Lustruire Geamuri, vase din oţel inoxidabil, robinete, etc. (la 1/2 litru de apă caldă – se adaugă 1 lingură de acid citric) 

Curăţarea mâinii Aplicăm acid citric pe mâna umedă, apoi ne spălăm mâinile foarte bine. Dacă petele sunt mai persistente se recomandă să 
vă spălaţi mâinile în prima fază cu bicarbonat de sodiu, şi doar apoi cu acid citric. Astfel obţineţi un rezultat mult mai bun.   

Clătirea părului 1 linguriţă acid citric se dizolvă într-un litru de apă. Părul se clăteşte cu această soluţie, iar mai apoi cu apă curată. 

Dezinfectare Previne dezvoltarea bacteriilor, din acest motiv se foloseşte şi ca conservant.  

Soluţie 
pentru 
curăţat pete
  

 

Îndepărtarea 
petelor 

Utilizare generală: 
a) Înmuierea: 3 litrii apă caldă + 3 linguri soluţie pentru curăţat pete (se lasă să acţioneze cel puţin 2-3 ore, sau chiar 
peste noapte)  
b) Utilizarea ca şi pastă: pregătim o soluţie foarte concentrată şi aplicăm din pastă pe pată (înainte se testează 
rezistenţa culorii). Lăsăm să acţioneze 1 oră, sau, dacă este necesar, o noapte întreagă.  
c) Spălare: punem 1-3 linguri de soluţie, între haine, fără dizolvarea acesteia  

Curăţarea 
suprafeţelor Îl utilizăm în formă dizolvată (1 lingură de bicarbonat + 1 litru apă) sau ca pastă. 

Utilizare ca 
pulbere pentru 

curăţenie 
Facem un amestec de 2/3 bicarbonat de sodiu + 1/3 sare fină. 

Eliminarea 
mirosurilor 
neplăcute 

Axile/subraţ: după ce facem baie, ne ungem axila cu bicarbonat. 
Pantofi: lăsăm o lingură de bicarbonat peste noapte în pantofi, dimineaţa scuturăm pulberea. 
Frigider: îl păstrăm în frigider într-un borcan fără capac. 

Curăţarea 
scurgerii/țevilor Punem 3-4 linguri de bicarbonat în scurgere, iar peste turnăm 1 litru de oţet 20% fierbinte. 

Utilizare ca 
substanţă pentru 
spălat în maşina 

de spălat 

2 linguri acid citric  + 1 linguriţă de bicarbonat de sodiu. 

Curăţarea vaselor 
arse Fierbem puţină apă în vas cu bicarbonat de sodiu, iar când se răceşte spălăm obiectul. Dacă este necesar repetăm procesul.  

Pete de ulei În cazul tapiseriei de piele ştergem suprafaţa cu apă în care am dizolvat bicarbonat. 
Vasele uleioase  se spală cu apă în care am dizolvat bicarbonat, sau punem bicarbonatul pe burete.  

Bicarbonat 
de sodiu 

Curăţarea mânii 
şi albirea  

Ne spălăm mâinile umede cu bicarbonat. Dacă petele nu s-au dus în întregime, frecăm mâinile şi cu acid citric. 



 
unghiilor 

Ca şi produs de 
îngrijire 

personală 

 Pastă de dinţi: se poate folosi doar bicarbonat, sau o pastă obţinută din bicarbonat şi peroxid de hidrogen 3% 
 Exfolierea pielii: îl folosim amestecat cu ulei presat la rece.  
 Şampon: amestecăm cu apă (cam 1-2 linguri bicarbonat), şi ungem părul cu pasta obţinută. Masăm şi clătim foarte 

bine. 
 Soluţie pentru spălat: în cada în care facem baie punem 15 dkg bicarbonat de sodiu. 
 Se poate folosi şi pentru curăţarea periei de păr.  

Curăţarea 
fructelor şi 
legumelor 

Este indicată folosirea în cazul fructelor exotice. 

Coroziune Ştergem polii acumulatorului cu o soluţie obţinută din apă şi bicarbonat, după care le ungem cu ulei. Are rolul de a 
preveni coroziunea.  

Muşcătură de 
insectă Frecăm pielea umedă cu ea.  

Stingerea 
incendiilor În cazul incendiilor minore din bucătărie, pulverizăm peste foc. 

Are efect de dedurizare a apei, şi intensifică eficienţa soluţiilor de curăţat. Dacă intră în contact cu acidul citric sau alţi acizi, poate forma diferite 
gaze. 
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