
Triky na upratovanie

(Kto by nechcel mať čistú domácnosť rýchlo a lacno? Šetrite čas a peniaze a upratujte inak! S našimi 
radami určite neoľutujete!)

Vodovodné batérie

Kto by bol povedal, že k oslnivému lesku vodovodných batérií stačí mokrá hygienická vreckovka? 
Namočte ju do octu, obklopte ňou batériu a nechajte pôsobiť 30 minút.

Vaňa

Ak máte poruke starý uterák, ktorý nepoužívate, k tomuto triku ho budete potrebovať. Namočte ho 
do bielidla, položte na dno vane a nechajte pôsobiť počas noci. Ráno len vysprchujte. Pozor! Vetranie 
je veľmi dôležité.

Zrkadlo

Tu bude obzvlášť dôležité použiť aj pár kvapiek esenciálneho oleja. V pomere 1:1 vytvorte zmes octu 
a vody. Týmto roztokom vyčistite všetky zrkadlá v domácnosti.

Hrdza a škvrny

K tomuto jednoduchému kroku budete potrebovať len polovicu citróna a soľ. Soľou obaľte citrón 
a potierajte ním všetky hrdzavé a škvrnité povrchy. 

Zápach pri vysávaní

Všeliek na nečistoty v domácnosti je sóda bikarbóna. V tomto kroku ňou rozhodne nešetrite. Pre 
odstránenie zápachu pri vysávaní ju nasypte do vrecka vysávača aj s pár kvapkami esenciálneho oleja.
Rovnako tak sódu bikarbónu používajte pri každom vysávaní a to posypaním kobercov. Vaše koberce 
tak budú čisté a zbavené zatuchnutého pachu a prachu. 

Sprchový kút

Na sprchové kúty použite tvrdý štetec, prípravok na okná a v prípade vodného kameňa aj ocot. 
Povrchy postriekajte, nechajte pôsobiť pár minút a na záver pretrite tvrdým štetcom. 

Dlaždice

A opäť všemohúca sóda bikarbóna. Vytvorte z nej pastovú zmes – môžete ju pomiešať aj s kúskom 
vlastnej zubnej pasty a jemnou kefkou vyčistite dlaždičky a škáry medzi nimi. Použitím tohto triku 
zabránite aj tvorbe plesní.

Mikrovlnná rúra

Ak ste počuli o triku s pohárom vody, čím skôr na to zabudnite! Hrozí poškodenie mikrovlnnej rúry 
a následná explózia vriacej vody. My máme niečo účinné a bezpečné. Použite misku s vodou a šťavou 
z 1 celého citróna. Zapnite a nechajte chvíľu pôsobiť, kým sa odparí citrónová voda po stenách rúry. 
Následne len suchou handričkou jednoducho zotrite.



Plynový sporák

V okolí horákov sa zvykne usádzať mastnota a pripáleniny. S nami vás tento problém viac nebude 
trápiť! Pripravte si zmes sódy bikarbóny, peroxidu vodíka a prášku na pečenie. Touto zmesou 
pomocou handry naneste potrebné množstvo na potrebné miesta a nechajte pôsobiť 10 minút. 
Následne zotrite všetky nečistoty pomocou suchej hubky na riad. 

Drevená doska na krájanie

Opäť použite citrón so soľou. Trením po doske ju čistíte a zároveň dezinfikujete. Takto ošetrenú 
dosku prepláchnite čistou vodou, čím ju pripravíte na ďalšie použitie.

Tip na domácnosť bez šmúh a zaschnutých škvŕn

Budete potrebovať:

 2PL prášku na pranie

 1PL alkoholu

 šálka octu

 šálka teplej vody

Postup:

1. Všetko spolu a to v takomto poradí, v akom sú uvedené ingrediencie, zmiešajte.

2. Zmes naneste jemnou špongiou na ľubovoľný povrch.

3. Opláchnite a zotrite, ideálne chlpatou handrou.

(Pevne veríme, že vám naše rady pomohli a vy ste sa tak opäť mohli naučiť niečo nové. Nie nadarmo 
sa vraví, že človek sa učí celý život.)


