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Drodzy Wychowankowie, mam nadzieję, że pamiętacie o systematycznym sprzątaniu. Ład i porządek 

ułatwiają pracę, poprawiają samopoczucie i wpływają na zdrowie. Dzisiaj mam dla Was trochę 

informacji na temat sprzątania środkami przygotowanymi bez chemii.  

Czysto w domu. Sprzątanie środkami przygotowanymi bez chemii  

Jak przygotować środki czyszczące bez zbędnej chemii.  

 

Różany płyn (przeznaczony do czyszczenia drewnianych szafek)  

Składniki:  

- 3 łyżki octu białego 

- łyżka oliwy z oliwek 

- szklanka wody 

- 5 kropli olejku różanego 

Składniki łączymy ze sobą. Moczymy ścierkę z mikrofibry i dokładnie czyścimy szafki. Zanim włożymy 

rzeczy czekamy do całkowitego wyschnięcia.  

 

Cytrynowy płyn (przeznaczony do czyszczenia terakoty) 

 Składniki: 

- sok z połowy cytryny 

- łyżka oliwy z oliwek 

- łyżka octu 

- 2 litry wody 

Łączymy wszystkie podane składniki. Tak przygotowanym płynem myjemy podłogę. Wycieramy do 

sucha. 
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Herbaciany płyn (przeznaczony do ciemnych drewnianych podłóg) 

Składniki: 

- 2 torebki czarnej herbaty 

- 2 litry wody 

Herbatę parzymy w szklance wrzątku. Roztwór z resztą wody wlewamy do wiaderka. Tak 

przygotowanym płynem myjemy ciemne podłogi. Wycieramy do sucha. Płyn pięknie czyści i 

nabłyszcza podłogę. 

 

Sodowy środek (przeznaczony do czyszczenia fug) 

Składniki: 

- 3 łyżki sody oczyszczonej 

- 4 łyżki octu 

- stara szczoteczka do zębów 

Mieszamy sodę z octem, aby uzyskać pastę. Szczoteczką do zębów nakładamy pastę na fugi. 

Pozostawiamy na 5 minut. Myjemy dokładnie podłogę letnią wodą. Wycieramy do sucha. 

 

Pomarańczowy spryskiwacz do lustra  

 

Składniki: 

- łyżka spirytusu 

-kilka kropli olejku pomarańczowego 

- szklanka wody 

Składniki mieszamy. Przelewamy do spryskiwacza. Spryskujemy lustro, czyścimy gąbką, wycieramy 

papierowymi ręcznikami do sucha. Płynem możemy myć także szklany kinkiet lub żyrandol.  
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Goździkowy płyn 

Składniki: 

- 500 ml octu 

- 400 ml przegotowanej chłodnej wody 

- 6 kropli olejku goździkowego 

- pojemnik (plastikowy lub szklany) litrowy z zakrętką 

Wszystkie składniki wlewamy do pojemnika, mieszamy i zakręcamy. Płyn na bazie octu pomoże mam 

pozbyć się zarazków wewnątrz szafek i na ich frontach. Część płynu można przelać do atomizera i 

spryskać nim dane powierzchnie. Następnie wycierać do sucha. 

 

Oreganowa dezynfekcja 

Składniki: 

- szklanka octu 

- ½ szklanka octu 

- 4 krople olejku organowego 

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą. Namaczamy ściereczkę w przygotowanym płynie i dokładnie 

wycieramy wszystkie zakamarki szafek. Wycieramy do sucha. Dzięki właściwościom dezynfekującym 

olejku organowego pozbędziemy się wszystkich zarazków.  

 

A Wy macie może inne sprawdzone sposoby na czysty dom? Podzielcie się swoimi metodami na 

utrzymanie czystości. Zapraszam do komentarzy .  

Barbara Magalska 


