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Săpun de uz casnic ric 

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: 
2 plicuri de Săpun de casă de uz casnic 
2 plicuri de Bicarbonat de sodiu  
½ de plic de Acid citric de uz casnic 
1 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. 
 
Detergent natural pentru curățat frigidere: 
¼ de plic de Bicarbonat de sodiu de uz casnic 
¼ de plic de Săpun de casă de uz casnic 
500 ml de apă 
 
Instrucțiuni de utilizare: 
Se toarnă apă într-o sticlă și apoi se adaugă ingredientele uscate, amestecând până se dizolvă. Folosind o cârpă 
curată, ștergeți întregul frigider cu preparatul obținut. Petele persistente pot fi îndepărtate prin aplicarea 
suplimentară de bicarbonat de sodiu, așteptând câteva minute și ștergând din nou suprafața cu o cârpă curată. 

 
 Pastă naturală pentru curățarea murdăriei: 
1 plic de Sodă calcinată de uz casnic 
1 plic de Săpun de casă de uz casnic 
100 ml de apă 
100 ml de apă fierbinte 
 
Instrucțiuni de utilizare: 
Se toarnă apă fierbinte într-un recipient cu o capacitate de aproximativ 200 ml, apoi se adaugă săpunul de casă și 
se amestecă până se dizolvă. Adăugați apă, bicarbonat de sodiu și amestecați bine. Aplicați pasta pe suprafața 
murdară și curățați cu un burete. În cele din urmă, ștergeți cu o cârpă curată și umedă. Păstrați pasta preparată 
departe de razele solare într-un recipient închis timp de aproximativ un an. 
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4. Alte informații 

Perioada de valabilitate: 5 years 
Codul produsului: NNMSG280 
Capacitate: 70g 
Tipul ambalajului: sachet 
Cantitatea în ambalaj: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Acest amestec nu îndeplinește criteriile de clasificare ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare 
a Directivei 67/548 / CEE și 1999/45 / CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu toate acestea, a fost pregătită o fișă cu date de 
securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse 
Chimice, modificarea Directivei 1999/45 / CE și abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 793/93 și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum 
și a Directivei 76 a Consiliului / 769 / CEE și Directivele Comisiei 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE și 2000/21 / CE cu modificările ulterioare. 


