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SODA OCZYSZCZONA GOSPODARCZA 

 

1. Opis produktu 
Soda Oczyszczona Gospodarcza to produkt, którego nie powinno zabraknąć w żadnym domu. Ma bardzo 

wiele zastosowań zarówno jako samodzielny produkt, ale również w połączeniu z innymi produktami z serii 

NEFY Natural. Tworząc indywidualne produkty czyszczące z powodzeniem wyczyścisz cały dom. 

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, świetnie odświeża, wybiela. Nie rysuje powierzchni. Jest całkowicie 

biodegradowalna. 

 

2. Zastosowanie 
Soda Oczyszczona Gospodarcza może być stosowana do czyszczenia sprzętów AGD, blatów, mebli, 

armatury łazienkowej oraz glazury i terakoty. Jest doskonałym składnikiem naturalnych środków piorących 

i detergentów. Skutecznie pochłania nieprzyjemne zapachy m.in. z desek do krojenia, lodówek, 

popielniczek, dywanów, koszy czy kuwet. 

 

3. Sposób użycia 
3.1. Otworzyć saszetkę z produktem.  

3.2. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. 

 

Naturalny delikatny proszek do prania: 

1 saszetki Mydła Szarego Gospodarczego 

1 saszetki Sody Oczyszczonej Gospodarczej 

1/4 saszetki Kwasku Cytrynowego Gospodarczego 

1/2 saszetki Sody Kalcynowanej Gospodarczej 

 

Przesyp zawartość saszetek do pojemnika i dokładnie wymieszaj. Użyj 1 łyżki stołowej mieszanki na jedno 

pranie. Po użyciu szczelnie zamknij pojemnik z produktem. 

 

Naturalna pasta do czyszczenia zabrudzeń 

1 saszetka Sody Kalcynowanej Gospodarczej 

1 saszetka Mydła Szarego Gospodarczego 

100 ml gorącej wody 

100 ml wody 

 

Do pojemnika o pojemności ok. 200 ml wlej gorącą wodę, a następnie wsyp mydło szare i mieszaj do 

rozpuszczenia. Dolej wodę, wsyp sodę oczyszczoną i dokładnie wymieszaj. Pastę nałóż na zabrudzoną 

powierzchnię i czyść gąbeczką. Na koniec przetrzyj czystą, wilgotną ściereczką. Sporządzoną pastę 

przechowuj z dala od słońca, w zamkniętym pojemniku do roku czasu. 

 

Zachowaj szczególną ostrożność przy stosowaniu wrzątku oraz gorącej wody. 

Przed użyciem zastosuj środek w niewidocznym miejscu, aby potwierdzić odporność materiału/powierzchni 

na odbarwienia. 
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Naturalny środek do czyszczenia lodówek 

¼ saszetki Sody Oczyszczonej NEFY 

¼ saszetki Mydła Szarego NEFY 

500 wody 

 

Wlej wodę do butelki, a następnie dodaj suche składniki, mieszając do rozpuszczenia. Za pomocą czystej 

szmatki przetrzyj preparatem całą lodówkę. Uporczywe plamy można usunąć stosując dodatkową ilość 

Sody Oczyszczonej, a następnie odczekać kilka minut i ponownie przetrzeć powierzchnię czystą szmatką. 

 

Środek do czyszczenia zlewu: 

1 saszetka Sody Oczyszczonej Gospodarczej 

5 kropli Olejku Eterycznego Cytrynowego 

15 ml Płynu do mycia naczyń (1 łyżka) 

 

Na oblany wcześniej wodą zlew nałóż miejscowo sodę oczyszczoną oraz olejek. Pozostaw na 5 minut, aby 

soda mogła zadziałać na brud. Na gąbkę nałóż płyn do naczyń i dokładnie wyszoruj. Na koniec opłucz zlew 

ciepłą wodą. 

 

Tabletki do czyszczenia toalet o zapachu cytryny: 

½ saszetki Kwasku Cytrynowego Gospodarczego 

1 saszetka Sody oczyszczonej Gospodarczej 

20 kropli Olejku Eterycznego Cytrynowego 

starta skórka z 1 cytryny 

2 łyżki wody 

 

W misce wymieszaj suche składniki, na koniec dodaj wodę i olejek ciągle mieszając. Miksturę włóż do 

silikonowych foremek na babeczki lub lód i pozostaw do wyschnięcia na noc. Rano delikatnie wyciągnij i 

trzymaj w szczelnym słoiku. Do muszli wrzucić 1 tabletkę, po 5 minutach umyj szczotką do toalet. Data 

przydatności przyrządzonego produktu to ok. 3 miesiące. 

 

Neutralizacja przykrego zapachu np. z butów, śmietnika: 

1 saszetka Sody Oczyszczonej Gospodarczej 

 

Posyp oczyszczoną powierzchnię sodą oczyszczoną. Po upływie kilku godzin dokładnie odkurz powierzchnie. 

Rada: Najlepiej pozostawić sodę oczyszczoną na całą noc. 

 

 

4. Pozostałe informacje 
Okres ważności:    5 lat 

Kod wyrobu:    NNSOG400 

Opakowanie:    saszetka 

Ilość w opakowaniu zbiorczym:  4x100 g 
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5. Uwagi 

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. 

Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeprowadzić próbę w celu potwierdzenia danego zastosowania. 

Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substancja ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i 

uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, niemniej karta 

charakterystyki została przygotowana dla tej mieszaniny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami. 


