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Wiosenne porządki w stylu zero waste w pięciu krokach
Wiosna to czas na dobre zmiany, dlatego przeprogramuj się na
bezśmieciowy styl sprzątania. Zobaczysz, że nie musisz mieć
pod ręką arsenału środków chemicznych i wielu akcesoriów, aby
Twój dom lśnił czystością.
1. Sprzątaj bez detergentów – postaw na domowe środki czystości

Okazuje się, że wcale nie musisz wydawać majątku w drogeriach kupując środki czyszczące. Jeśli chcesz ekologicznie i
bezpiecznie dbać o dom skorzystaj z metod naszych babć i sięgnij po: sodę oczyszczoną, boraks, mydło roślinne, ocet, kwasek
cytrynowy. W ten sposób już za kilka złotych przygotujesz własne płyny do czyszczenia. Dla przykładu do zrobienia płynu do
naczyń wystarczy sok z trzech cytryn (lub kwasek cytrynowy), 1,5 szklanki wody, pół szklanki octu oraz 200 g soli (najlepiej
drobnoziarnistej). Wymieszaj sok z wodą, octem i solą, a następnie gotuj w garnku przez około 10 minut do momentu, aż płyn
się zagęści. Pamiętaj, aby nie dopuścić do przypalenia. Powstałą mieszankę wlej do szklanego naczynia i gotowe! W równie
prosty sposób uzyskasz uniwersalny środek do czyszczenia. Aby przygotować około litr potrzeba: 1 litr ciepłej wody, 1
łyżeczkę mydła w płynie lub startych wiórków z kostki, 1 łyżeczkę boraksu, wyciśnięty sok z cytryny. Wszystkie składniki
wymieszaj i przelej do buteleczki z atomizerem, a będzie zawsze pod ręką. Każdą recepturę możesz wzbogacić dodając
dowolny naturalny olejek eteryczny, wzmacniając tym samym walory zapachowe i oczyszczające płynu. Nie zapomnij o
doskonałych właściwościach czyszczących sody oczyszczonej, która świetnie nada się do mycia zlewu czy piekarnika oraz do
odplamiania dywanów, a także udrażniania odpływu. Wystarczy wsypać 1/4 szklanki sody i zalać gorącą wodą. Z kolei w walce
z kamieniem i tłuszczem sprawdzi się ocet. Wyczyścisz nim również kafle po fugowaniu.

2. Zrób ekologiczne porządki pełną parą

Oprócz czerpania z babcinej spuścizny warto także umiejętne wykorzystać innowacyjne akcesoria do sprzątania, np. mop
parowy. Mop parowy pozwala pozbyć się 99,9 procent bakterii. W prosty, szybki i bardzo higieniczny sposób można nim
wyczyścić podłogi, bez konieczności używania detergentów, co docenią alergicy. Para skutecznie czyści i dezynfekuje
powierzchnie. Mop parowy jest lekki i prosty w użyciu – gotowy do pracy już po 15 sekundach. Wystarczy jedynie uzupełnić
pojemnik wodą, podłączyć przewód zasilający i w łatwy sposób pozbyć się podłogowych zanieczyszczeń. Na rynku dostępny
jest także mop parowy z dodatkową nakładką do czyszczenia wyjątkowo trudnych zabrudzeń oraz w wersji XXL z najszerszą
na rynku nakładką czyszczącą o szerokości 40 cm (mop parowy Steam XXL w ofercie marki Vileda). Większa nakładka
doskonale poradzi sobie z czyszczeniem dużych powierzchni i przyspieszy sprzątanie.

3. Zrezygnuj z papierowych ręczników
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Ekologiczne porządki to także stosowanie rozwiązań, które wyeliminują z Twojego domu złe nawyki. Jednym z nich jest
używanie jednorazowych ręczników papierowych, które królują w polskich gospodarstwach domowych. Są one co prawda
wygodne, jednak stosowane na masową skalę, stają się wręcz zmorą dzisiejszych czasów. Dlatego zrezygnuj z ręczników i
sięgnij np. po wiskozowe ściereczki na rolce – są poręczne i łatwe w użyciu. Ściereczki wykonane są z wytrzymałego materiału,
są niezwykle chłonne, a co najważniejsze – możesz użyć ich więcej niż jeden raz (np. ściereczki Light & Soft marki Vileda
dostępne na rolce, jak i w opakowaniu po 6 sztuk).

4. Odkryj fenomen mikrofibry

Mikrofibra zrewolucjonizowała współczesną rzeczywistość. Jej właściwości wykorzystywane są w przemyśle tekstylnym między
innymi do produkcji pościeli, koców, ręczników, poduszek, a przede wszystkim ściereczek, które sprawiają, że sprzątanie jest
szybsze, prostsze i bardziej komfortowe. Jej włókna są 30 razy cieńsze niż włókna bawełny, dzięki czemu dokładniej usuwają
brud i zanieczyszczenia. Używając ściereczek z mikrofibry nie trzeba stosować żadnych detergentów. Do eliminacji zabrudzeń
wystarczy jedynie woda. Mikrofibra jest bardzo chłonna i dobrze przyciąga kurz, nie narażając czyszczonej powierzchni na
zarysowania, usuwa również tłuste plamy. Z powodzeniem wyczyścimy nią okna i wszystkie powierzchnie szklane (np.
Actifibre Window marki Vileda z mikrofibrą nowej generacji z dodatkową warstwą PVA). Jednorazowo wydajemy kilka złotych, a
produkt posłuży nam z pewnością długo – dobrej jakości ściereczki można bez problemu prać w pralce, bez ryzyka
uszkodzenia.

5. Wybieraj sprzęt dobrej jakości

Pamiętaj, aby wybierać akcesoria do sprzątania wysokiej jakości – nie tylko dłużej będą spełniały swoje funkcje, ale także
używanie ich będzie komfortowe i przyjemne. Lepiej więc zainwestować w jednego porządnego mopa, który posłuży kilka lat,
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niż kupować kilka akcesoriów wątpliwej jakości. Zwróć także uwagę, czy producent oferuje możliwość zakupienia wybranych
części zamiennych do twoich sprzętów (np. Vileda). To duże ułatwienie – jeśli Twój mop jest jeszcze całkiem sprawny, ale
zepsuła Ci się np. wyciskarka w wiadrze, nie musisz wyrzucać całego zestawu – możesz po prostu wymienić niedziałający
element.

VILEDA
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