
Ha boltban vásárolsz, válassz 
ökocímkés tisztítószert, amelyet 
gyár tóktól független szervezetek 
minősítettek. 
Keresd ezeket a jeleket! 

Ha szeretnél többet megtudni arról, 
hogyan lehet egészségesebb és kör-
nyezetkímélőbb a lakásod anélkül, 
hogy fölösleges és kétes hatású vegy-
szerekkel terhelnéd magadat és a 
családodat, csatlakozz a Tiszta otthon 
ÖkoKör közösséghez! Vegyél részt a 
Tudatos Vásárlók Egyesülete csoport-
vezető képzésén, és szervezd meg a 
saját tanulókörödet, vagy csatlakozz 
egy induló csoporthoz. 

A közösség erőt, támogatást ad. Egy jó 
hangulatú közösségben a tanulás, 
a változás is könnyebb. 

További információ a programról:   

tudatosvasarlo.hu/okokorok

 ALKOHOL – A patikai alkohol (70%-os) az üvegfelületek cseppmentes száradását segíti, így 
ablakmosóba és mosogatógép-öblítőbe is érdemes beletenni. Fontos, hogy ne készít-
sük el előre az ecetes-alkoholos keveréket, mert az ecet az alkoholból is ecetet csinál. 
Bizonyos foltok (például vörösborfolt) előkezelésére alkalmas.

 CITROMSAV – Erős sav, amely bevethető a vízkő ellen. Gyakran az ecet helyettesítésére 
használják, mivel kevésbé intenzív szagú. Gyengébb az ecetnél, ezért kávéfőzők vízkő-
mentesítésére ajánlott. Szilárd halmazállapota miatt bizonyos felületek takarításához 
praktikusabb, pl. vécékagylón kiülő vízkő eltávolítására.

 ECETSAV – Az ecetsav igazi jolly joker a takarításban. Ideális konyhapult takarításhoz, ha 
az nem túl zsíros, de a fürdőszobában is jól jöhet vízkőoldásra. Mosásnál öblítő helyett 
használható.

 MARHAEPE-SZAPPAN – Marhaepe kivonatot tartalmazó szappan. Habár neve és illata alapján 
sem túl vonzó, a legkülönbözőbb, beszáradt foltokat is kiveszi. Különösen az „emberi 
eredetű” foltokra kiváló: zsíros inggallér, kakis babapelenka, textilzsebkendő, vérfolt. 
Bedörzsölés után hagyjuk hatni 15–30 percet, utána öblítsük ki. Szükség esetén, megis-
mételhetjük a kezelést. Szappanosan is betehetjük a mosógépbe a ruhát.

 MOSÓDIÓ – Az Ázsia több országában őshonos közönséges szappanfa termése. Héjának 
magas a szaponintartalma, ezért főzete kiválóan alkalmas általános tisztításra. Mosás-
hoz kifőzés nélkül is, egy kis vászonzsákban a mosógépbe téve is használható, ez eset-
ben a mosás hőfoka minimum 40 °C legyen. Nem okoz allergén tüneteket, ezért kis-
babák ruháit is moshatjuk vele, étel- és zsírfoltokkal azonban nehezebben bánik el. A 
kifőzött mosódió komposztálható.

 MOSÓSZAPPAN – A mosószappan remekül kiegészíti a mosószóda hatását. Mosószap-
pan-reszelék és mosószóda 1:2 arányú keveréke a legideálisabb,  mosószappant vízzel 
felfőzve készíthetünk mosógélt. Folttisztításra is kiváló, és rengeteg házi készítésű tisz-
títószer alapanyaga.

 MOSÓSZÓDA – Eredetileg a szikes talajon kicsapódó sziksó. Erős lúg, jól oldja a zsírt. Zsí-
ros felületek tisztításához, zsíros ruhák, odaégett edények előáztatásához kiváló. Enyhe 
fehérítő hatással rendelkezik, ezért mosáshoz önmagában nem ajánlott használni, ha-
nem 2/3 rész mosószódához 1/3 rész mosószappant keverjünk.

 NÁTRIUM-PERKARBONÁT – Más néven folttisztító só, amely hő hatására mosószódára és aktív 
oxigénre bomlik. Természetes fehérítő és folttisztító. Használhatjuk áztatáshoz, péppé 
keverve a foltra is kenhetjük. Fehér ruhák mosásakor a dobba tegyünk belőle 1–2 evő-
kanállal.

 SZÓDABIKARBÓNA – Gyengébb lúg, mint a mosószóda, viszont hamarabb oldódik, ezért ér-
demes egy keveset a mosószódához keverni. Remek súroló és szagsemlegesítő hatása 
van. Fehér kerámia felületek tisztításához (kád, mosdó, WC) ideális, kivéve, ha a felület 
nagyon zsíros (pl. zsíros szappanlerakódás). Meleg hatására bomlik, ezért legfeljebb 
langyos vízzel keverjük. 

A Green&Safe LIFE-styles projektet az Európai Unió LIFE alapja támogatja, az Agrárminisz-
térium társfinanszírozza. Azonosító: ENV GIE HU000622 Green&Safe LIFE-styles
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mosás öblítés fehérítés folttisztítás zsíroldás súrolás ablaktisztítás vízkőoldás
kávéfőző 

vízkő
mentesítés

penész 
eltávolítás szagtalanítás

ALKOHOL    borfolt, 
golyóstoll-tinta       

CITROMSAV            

ECETSAV         soha!   

MARHAEPE-SZAPPAN    
vérfolt, zsírfolt, 
olajfolt, kakis 
babapelenka, 
beszáradt folt

      

MOSÓDIÓ           

MOSÓSZAPPAN     zsírfolt       

MOSÓSZÓDA   
fűfolt  

(vízzel péppé 
keverve; szín-

próba ajánlott) 
      

NÁTRIUM-PERKARBONÁT   
egyéb foltok 

(színpróba 
ajánlott!)       

SZÓDABIKARBÓNA         

TERMÉSZETES SZEREK KISOKOS

MOSÓSZÓDA

szódabikarbóna
ECETmosószappan

CITROMSAV
kedvenc receptem 2.kedvenc receptem 1.


