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Acid Citric De Uz Casnic 

1. Descrierea produsului  

Acidul citric de uz casnic este un produs ecologic. Este perfect pentru curățarea și întreținerea aparatelor noastre 
de uz casnic, merită întotdeauna să îl aveți la îndemână. În plus, accentuează acțiunea detergentului, îndepărtează 
petele și protejează hainele împotriva îmbătrănirii. 

2. Utilizare 

Acidul citric de uz casnic  poate fi utilizat pentru îndepărtarea calcarului de pe aparatele de uz casnic și  
a depunerilor de piatră grosiere de pe  fitinguri și ceramică. Dizolvă eficient grăsimile, îndepărtează mirosurile 
neplăcute. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea petelor de cafea și ceai, precum și pentru a oferi strălucire 
tacâmurilor și paharelor. 

3. Instrucțiuni de utilizare 

3.1. Deschideți plicul 
3.2. Descoperiți propunerea noastră de rețete: 

 
Natural, Pulbere de spălare delicată: 
1 plicuri de Săpun de casă de uz casnic 
1 plicuri de Bicarbonat de sodiu  
1/4 de plic de Acid citric de uz casnic 
1/2 plic de Sodă calcinată de uz casnic 
 
Instrucțiuni de utilizare: 
Se toarnă conținutul plicurilor într-un recipient și se amestecă bine. Utilizați 1 lingură de amestec pentru o spălare. 
După utilizare, închideți bine recipientul 

 
Tablete naturale pentru mașina de spălat vase: 
3 plicuri de Sodă calcinată de uz casnic 
1 de plic de Acid citric de uz casnic  
125 ml de sare  
125 ml de apă  

 
Instrucțiuni de utilizare: 
Se amestecă ingredientele într-un castron. Transferați amestecul spumant într-o formă de gheață și apăsați bine. 
Se lasă să se usuce peste noapte și se transferă într-un borcan. Utilizați 1 comprimat pe ciclu de spălare. Tabletele 
nu conțin un agent care îmbunătățește strălucirea, deci este o idee bună să utilizați oțet împreună cu tableta. Se 
păstrează într-un borcan sigilat, durata de valabilitate a comprimatelor gata preparate pentru mașina de spălat 
vase este de aproximativ 2 luni. 

 
Tablete de curățat toaleta parfumate cu lămâie 
½ de plic de Acid citric de uz casnic 
1 plic de Bicarbonat de sodiu de uz casnic 
20 picături de Ulei esențial de lămâie  
coajă rasă de la 1 lămâie 
2 linguri de apă 
 
Instrucțiuni de utilizare: 
Într-un castron, combinați ingredientele uscate, adăugați în cele din urmă apă și ulei, amestecând continuu. Puneți 
amestecul în forme de brioșă din silicon sau gheață și lăsați-l să se usuce peste noapte. Dimineața, scoateți-l ușor  



            FIȘĂ TECHNICĂ 
 Acid Citric De Uz Casnic 

 
 

Dragon Poland   
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina 
+48 12 625 75 00; info@dragon.com.pl  
www.dragon.com.pl 

 
      TDS/NNKWCG280/RO/2020.11.25                                                         Update: 2020.11.25.                                                                                   Page 2 of 2 

 

 

din forme și păstrați-l într-un borcan etanș. Puneți 1 tabletă în vasul de toaletă și spălați cu o perie de toaletă după 
5 minute. Data de expirare a produsului preparat este de aproximativ 3 luni. 

 
Îndepărtare naturală a calcarului din fierbător: 
½ de plic de Acid citric de uz casnic 
0,5 L de apă 
 
Instrucțiuni de utilizare: 
Umpleți un fierbător cu 0,5 litri de apă. Se adaugă conținutul a 1/2 de plic de acid citric și se fierbe. După fierbere, 
lăsați soluția în fierbător timp de 15 minute. După acest timp, aruncați soluția, apoi adaugați apă curată și fierbeți, 
repetați procedura de cel puțin 2-3 ori. 

4. Alte informații 

Perioada de valabilitate: 5 ani 
Codul produsului: NNKWCG280 
Capacitate: 70g 
Tipul ambalajului: sachet 
Cantitatea în ambalaż: 4x70g 

5. Observații  

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C. 
A nu se lasă la îndemâna copiilor. Produsul nu este destinat consumului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului 
European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre 
referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului 
conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, 
acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare 
a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 
76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE a Consiliului, și directivelor 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. 


