تميز کردن خانه بدون مواد شيمياﯾی

ن استفاده از مواد شيمياﯾی را به شما
ما در اﯾنجا بھترﯾن راه ھای تميز کردن خانه بدو ِ
ﯾاد می دھيم.
ق سنگين ندارد ،حتی بسياری از آنتی
تميز
ِ
کردن خانه شما نيازی به تجھيزات فو ِ
باکتریھا نيز ضروری نيستند .در مواردی حتی اﯾن مواد برای سالمت و محيط زندگی
شما بسيار مضرند.
طبيعی ھم رده خود ،ھيچ گونه برتریای
اﯾن محصوالت شيمياﯾی نسبت به مواد
ِ
ف خانه شما را نابود
ت شما ضرر میزنند و
وساﯾل مختل ِ
ندارند ،در دراز مدت به سالم ِ
ِ
میکنند.
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باکترﯾالی که استفاده میشوند ،در از بين بردن بيماریھا ،ھيچ فرقی با صابون
ِ
معمولی ندارند«.
شما میتوانيد خانه خود را با ھزﯾنه کمتر و با ضرر کمتری برای محيط اطرافتان تميز
ه بيشتری کنيد.
نگه دارﯾد ،فقط کافی است به موا ِد اصلی و ساده توج ِ

سفيد کننده کلردا
اﯾن سفيد کننده ﯾکی از قدﯾمیترﯾن تميز کنندهھای شيمياﯾی است .به شدت قوی
بوده و ھر گونه مادهای را در تماس با خود از بين میبرد .از اﯾن رو سفيد کننده بسيار
ت شما رفتار خوبی ندارد و پوست شما را نيز از بين
خوبی است ،اما در تماس با پوس ِ
میبرد .کارخانهھا از اﯾن ماده در بسياری از محصوالت خود مانند مواد تميز کننده،
استفاده میکنند.
مصارف زﯾاد اﯾن ماده ،بسياری از کودکان به اشتباه اﯾن ماده را خوردهاند و
به خاطر
ِ
ت زﯾادی به آنھا رسيده است .ھميچنين وقتی سفيد کننده کلر دار با آمونياک
صدما ِ
سم بسيار قوی و خطرناک توليد خواھد شد .از ھمين رو و با توجه
مخلوط شود ،ﯾک
ِ
به اﯾنکه خيلی از ما نمیدانيم چه مادهای در اﯾن محصوالت استفاده میشود ،بھترﯾن
کار اﯾن است که اصال ً اﯾن مادهھا با ھم ترکيب نشده و حتی به ھم نزدﯾک نشوند.
ھای غير سمی
جاﯾگزﯾن
ِ
تمام خواص را دارد و تمامی چرکھا را از بين
از ھيدروژن پر اکسيد استفاده کنيد،
ِ
ف خانگی حتماً از محصوالتی استفاده کنيد که کلر نداشته باشند،
میبرد.برای مصار ِ
روی اﯾن محصوالت باﯾد نوشته شده باشد »بدون کلر«.ﯾک را ِه ساده ،با ﯾک مسواک
ِ
میتوان تمامی جرمھای حمام را پاک کرد و از مواد شيمياﯾی استفاده نکرد.

آمونياک
بھترﯾن نشانهاش آن بوی بسيار بدش است .اﯾن ماده بسيار خطرناک است ،به چشم
و سيستم تنفسی صدمه میزند و تقرﯾباً در تمام تميز کنندهھا نيز به کار میرود .راه
ت منزل وجود دارند که به اندازه استفاده از اﯾن ماده مؤثرند.
ی نظاف ِ
ی دﯾگری برا ِ
ھا ِ
جاﯾگزﯾنھای غير سمی
ن فسفات باشند و در آنھا آمونياک به کار
از تميز کنندهھاﯾی استفاده کنيد که بدو ِ
غير حالل ھستند نيز میتوانيد استفاده کنيد.
نرفته باشد.از تميز کنندهھاﯾی که
ِ
تميز کنندهھای غير سمی و طبيعی
بسياری از مردم تصميم گرفتهاند که خودشان تميز کنندهھاﯾشان را درست کنند .اﯾن
ھمتای
طور شگفت آوری ارزانند و در بسياری از موارد
ھای طبيعی ،به
تميز کننده
ِ
ِ
ِ
ھای خانه دار به راحتی میتوانند اﯾن مواد را
مواد شيمياﯾی ھستند .بسياری از خانم
ِ
درست کنند:
از سرکه سفيد میتوان برای تميز کردن شيشه استفاده کرد .سرکه بسياری از
ميکروبھا را نيز میکشد.از ليمو میتوان به عنوان عطر دھنده به مواد شوﯾنده
ی آنھا عوض شود.از پارچهھای فيبری میتوان برای از بين
خانگی استفاده کرد تا بو ِ
بردن گرد استفاده کرد ،ھيچ نيازی به موا ِد شيمياﯾی نيست.برای از بين بردن زنگ ،از
روی جای زنگ زده برﯾزﯾد ،سپس
ط ليمو و نمک استفاده کنيد .مقداری نمک بر
ِ
مخلو ِ
ليمو را اضافه کنيد تا خوب نمک را حل کند ،برای دو تا سه ساعت بگذارﯾد اﯾن مواد
روی محل باقی بمانند.برای تميز
کردن شيشه ،ﯾک چھارم فنجان سرکه سفيد را با آبِ
ِ
گرفتن بھترﯾن نتيجه با روزنامه
گرم مخلوط کرده و بر روی شيشه اسپری کنيد .برای
ِ
ن توالت و
شيشه را خشک کنيد تا
درخشش شيشه را مشاھده کنيد.برای تميز کرد ِ
ِ
حمام از ﯾک فنجان بوراکس استفاده کنيد ،شب تا صبح بگذارﯾد بماند و صبح خودتان از
تميزی تعجب خواھيد کرد.

