10 tricków, które ułatwią Ci sprzątanie!

1. Czyszczenie mikrofalówki
Twoja mikrofalówka jest brudna i nie wiesz jak się tego pozbyd? A może nieprzyjemny zapach
wydobywa się z jej wnętrza przez co smak odgrzewanych potraw jest gorszy? Nie martw się! Jest na
to banalny sposób.
Zmieszaj w małej miseczce sok z cytryny i ocet w proporcji 1:1 i włącz urządzenie na dwie minuty. Po
wszystkim wytrzyj wnętrze ręcznikiem papierowym i gotowe! Czysto, świeżo i przyjemnie.

2. Zabezpieczenie lodówki
Owinięcie pólek w lodówce folią spożywczą to świetny pomysł, ponieważ dzięki temu, w sytuacji
rozlania czy wyciekania czegokolwiek – wystarczy odwinąd folię i założyd nową. Bez szorowania i
usilnych prób doczyszczenia zaschniętych produktów.

3. Przypalony garnek
Czy jest tutaj ktoś komu nigdy nie zdarzyło się przypalid garnka? Jeśli tak to ogromne gratulacje! Jeśli
jednak zdarza Ci się coś takiego to ten lifehack jest dla Ciebie. Wystarczy zagotowad wodę z łodygami
rabarbaru, a kolejno gotowad taki roztwór przez kilka minut. Dzięki kwasowi zawartemu w tej roślinie
przypalone elementy zmiękną i zejdą bez trudu podczas mycia.

4. Deska do krojenia
Badania wykazują, że najlepszym rodzajem desek do krojenia są te szklane, gdyż ilośd bakterii
znajdujących się na nich jest najmniejsza. Co jednak zrobid gdy jesteś fanem produktów plastikowych
lub drewnianych? Częsta dezynfekcja to koniecznośd! Po raz kolejny cytryna i ocet ratują sytuację!
Wystarczy wetrzed sok z cytryny lub ocet w deskę po każdym krojeniu.

5. Brud we wnętrzu dywanu
Dywany są piękne, jednak niezwykle podatne na gromadzenie kurzu i brudu. Czy jest na to sposób?
Wystarczy wymieszad w proporcji 1:1 sodę ze skrobią kukurydzianą, zostawid na jakiś czas, a później
odkurzyd. Nie tylko pozwoli to wyczyścid brud, ale także usunąd nieprzyjemne zapachy!

6. Nieprzyjemne zapachy w łazience
Brzydkie zapachy w łazience, eliminowane za pomocą tradycyjnych odświeżaczy, często szybko
wracają. Ciekawym sposobem jest umieszczenie w pojemniku sody oczyszczonej, która ma tendencje
nie tylko do pochłaniania zapachów, ale także do pochłaniania wilgoci!

7. Chleb pogromca drobnego szkła
Rozbita szklanka czy talerz potrzaskany na drobne części to zawsze spory problem. Jednak wystarczy
kromka chleba, którą pozbieramy drobne odłamki. Przyłożona do powierzchni działa jak magnes na
szkło!

8. Brudne dno kosza na śmieci
Drobiazg, a jaki uciążliwy… Wystarczy wyłożyd dno kosza gazetą aby uniknąd takich problemów!
Gazeta świetnie pochłania wodę, więc dobrze radzi sobie także z wszelkimi wyciekami z worka na
śmieci.

9. Wybielanie firan
Do 10 litrów wody wystarczy dodad 4 łyżki soli kuchennej. Firany moczyd w roztworze przez około 3
godziny.

10. Czyszczenie toalety colą
Wystarczy wlad odgazowaną colę do toalety, zostaw przez 2-3 godziny, następnie spłucz i wypoleruj
muszlę. Będzie lśnid!

Jeśli spodobał Ci się nasz poradnik wejdź na naszego Facebooka i zostaw nam like, żebyśmy
kontynuowali tę serię!
https://www.facebook.com/odkurzaczpodszafkowysweepovac/

