Intsünk búcsút a foltoknak
Ne túlozzuk el a kísérletezést, hogy a fehérebbnél is fehérebbre tudjunk
mosni! A folyóink, a tengereink és a halaink szenvedni fognak, ahogyan mi
és a gyermekeink is, mikor lemegyünk a partra – a borbántalmaktól, amiket
az egyre gyakoribb szennyezés okoz.
Emellett természetes, hogy a fehér ruhák egy idő után besárgulnak,
kinyúlnak a szappantól, víztől, napfénytől – és az a sok szertől, amit a
mosásnál, tisztításnál, szárításnál használunk!
Néhány jó tanács, hogyan szabaduljunk meg a legmocskosabb
szennyeződésektől: a foltok azok, melyektől meg kell szabadulnunk a
tisztaság és higiénia kedvéért.
Ecet: hideg víz és szalmiákszesz, öblítés
Szuper ragasztó: aceton
Golyóstoll: 90%-os tiszta alkohol; dörzsöljük meg a foltokat a gyapjún vagy
bőrön benzinnel; a fehér ruháknál használjunk fehérítőt.
Sör: öblítsük ki langyos vízzel
Égés: víz és szalmiákszesz vagy hidrogén-peroxid
Kakaó: burgonya főzővizében öblítsük ki a ruhát
Kávé: dörzsöljük meg vízzel és alkohollal, majd mossuk ki szappanos vízben
Gyertyaviasz: amennyire csak lehet, kaparjuk le, majd tegyünk egy-egy
itatórongyot a folt alá és fölé, és vasaljuk ki. Az itatórongy annyi viaszt nyel
el, amennyit csak lehet.
Rágógumi: jégkockával keményítsük meg a rágógumit amennyire csak
lehet, majd egy kés segítségével távolítsuk el.
Csokoládé: oldjunk fel 5 ml szalmiákszeszt 500 ml vízben; a selymet
dörzsölje finoman citromlével vagy néhány csepp szalmiákszesszel
Ragasztó: ugyanaz, mint a csokoládé
Festék: keverjünk össze egy rész hidrogén-peroxidot, négy rész hideg vízzel,
adjunk hozzá néhány csepp szalmiákszeszt és ezzel a keverékkel dörzsöljük
be finoman a foltot
Olajfesték: terpentin
Fűfolt: pamut vagy lenvászon anyagnál használjunk 90%-os alkoholt.
Gyapjúra 3 rész langyos víz, 2 rész alkohol és egy rész szalmiákszesz.
Öblítsük ki vízzel vagy ecettel
Sár: ha megszáradt, rázza le és finoman dörzsölje be ecettel (ha gyapjú)
vagy vízzel és szalmiákszesszel (ha pamut, len, selyem vagy műszálas)
Gyümölcs: citromlé, vagy só és citromlé. Öblítse ki, majd mossa ki kézzel,
vagy mosógépben. A színes pamut vagy lenvászon anyagot finoman
dörzsölje be forró tejjel, a fehér pamut vagy lenvászon ruhát perboráttal;

gyapjút vízzel és szalmiákszesszel; a selymet egy rész hidrogén-peroxid és 6
rész víz oldatával. A szőnyegeket és kárpitokat először vízzel dörzsöljük
meg, majd acetonnal vagy trikolóretilénnel.
Fagylalt: azonnal mossuk ki szappanos vízzel, vagy megpróbálhatjuk egy
kanálnyi bórax és fél liter víz keverékét.
Zsír: oldjon fel sót denaturált szeszben vagy szalmiákszeszben, kefével
dörzsölje meg, majd mossa ki forró szappanos vízben. Vagy azonnal tegyen
rá hintőport, hagyja, hogy a zsír felszívja, majd forró vasalóval vasalja ki, és
kefélje ki.
Jód: víz és szalmiákszesz
Tinta: tegyünk egy darabka itatórongyot a folt alá, és finoman dörzsöljük
be citromlével, 90%- os alkohollal vagy forró tejjel
Szeszes ital: dörzsöljük be finoman vízzel és glicerinnel, majd öblítsük ki
vízzel vagy ecettel; a gyapjú vagy selyem vízzel és szalmiákszesszel
kezelendő
Cipőpaszta: terpentinnel oldjuk fel, és meleg, szappanos vízzel mossuk ki
Lekvár és méz: öblítsük ki vízzel
Penész: áztassuk víz és perborát oldatába egy éjszakára, majd mossuk ki és
öblítsük át vízzel és citromlével.
Motorolaj: szalmiákszesz, majd szappanos víz
Növényi olaj: terpentinolajjal finoman dörzsöljük be, majd vízben oldott
szalmiákszesszel, és áztassuk be vízbe. A selyem, gyapjú vagy műszálas
anyagokon a foltokat dörzsöljük be finoman terpentinolaj és citromlé
oldatával.
Filctoll: tegyünk a foltra citromlevet, vagy denaturált szeszt, és mossuk ki
mosógépben
Friss paradicsom: először áztassuk be vízbe, majd szórjunk a foltra
hintőport
Főtt paradicsom: a foltokat eltávolíthatjuk vízzel és szalmiákszesszel
Parfüm: finoman dörzsöljük be víz és 12%-os alkohol oldatával, majd
öblítsük ki vízzel és fehér ecettel
Fekete ribizli: mossuk ki citromlé és ecet keverékében, víz nélkül, majd
öblítsük ki
Rúzs: finoman dörzsöljük be alkohollal, majd mossuk ki a szokásos módon.
Rozsda: citromlé és só; gyapjúesetén tegyen a foltra víz és szalmiákszesz
keverékét, vagy öblítse ki víz és glicerin keverékében
Vér: víz és szalmiákszesz, majd mossa ki a szokásos módon
Körömlakk: próbálja meg körömlakk-lemosóval, majd denaturált szesszel,
de ne használjon oldószert, vagy alkoholt
Gyümölcslé: víz és szalmiákszesz
Izzadtság: dörzsölje be finoman forró vízzel és perboráttal, vagy 1 rész
20%-os hidrogén-peroxid és 6 rész hidegvíz oldatával; a színes ruhákat és a

gyapjút forró vízzel és szalmiákszesszel. Ha a szín kifakult, dörzsölje be 1
kanálnyi fehérecet és egy csésze forró víz keverékével. A gyapjú és selyem
anyagokat mossuk ki, majd öblítsük ki 12%-os hidrogén-peroxiddal és fehér
ecettel
Tea: víz és citromlé
Alapozó: finoman dörzsöljük be egy vatta segítségével borápoló krémmel,
minden anyagot kezelhetünk így, kivéve a műszálas ruhákat.
Tojás: víz, szappan és egy néhány csepp szalmiákszesz
Bor: a fehérbort vörösborral, a vörösbort fehérborral tisztíthatjuk ki. Vagy
tegyünk a foltra asztali sót, várjunk fél órát, majd dörzsöljük be forró
citromlével mosás előtt. Ha a folt selyem anyagon van, dörzsöljük be vízzel
és fehér ecettel és mossuk ki a szokásos módon. Ha gyapjún van, akkor
dörzsöljük be hidrogén-peroxiddal, vagy használjunk vizet és
szalmiákszeszt. Selyemre vagy műszálas anyagra használjunk forró tejet

