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Par  ķīmijas  postošo  ietekmi  uz  dabu  un  arī 
cilvēka veselību  ir runāts un rakstīts daudz, taču 
cik daudz mēs darām, lai šo postošo ietekmi ma-
zinātu?  Vai  esat mēģinājuši  salikt  uz  galda  kaut 
vai  tikai  sadzīves  ķīmijas  produktus,  ko  ikdienā 
izmantojat, lai uzkoptu savu māju un pasargātu no 
kaitīgajiem mikrobiem? Pieļauju,  ka vismaz pieci 
seši dažādi līdzekļi mājās ir katram, un, rūpējoties 
par savas apkārtējās vides tīrību un higiēnu, mēs 
katrs dodam savu ieguldījumu vides piesārņošanā. 
Ko darīt? 

Viena no iespējām ir doties uz veikaliem, kuri 
tirgo  dabiskas  izcelsmes  produktus,  un  iegādā-
ties  rūpnieciski  ražotus  produktus,  kuru  ražotājs 
ir domājis par vides aizsardzību un veidojis savu 
produktu tā, lai tā ietekme uz vidi nebūtu tik pos-
toša. Cita iespēja – būt radošiem un radīt pašiem 
savus tīrīšanas līdzekļus, kuri gan palīdzēs uzkopt 
māju, cīnīties ar mikrobiem un citiem kaitēkļiem, 
gan brīnišķīgi smaržos. Turklāt dabisko tīrīšanas lī-
dzekļu gatavošana nebūt nav laikietilpīga vai dārga 
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nodarbe, kā varētu šķist, un lielākā daļa šo līdzekļu 
sastāvdaļu jau tagad tiek lietota jūsu mājās, tikai 
citiem  nolūkiem.  Piemēram,  ir  vajadzīgas  tikai 
dažas minūtes, lai traukā ar izsmidzinātāju ielietu 
etiķi un ūdeni, – un stikla un logu tīrīšanas līdzeklis 
ir gatavs! Viegli un ātri, vai ne?

Tas nav nekāds reklāmtriks, ka daudzu veikalos 
nopērkamo produktu sastāvā ir citrona, laima vai 
kāda cita citrusaugļa eļļa. Tām piemīt dabiski attau-
kojošas un mikrobus iznīcinošas īpašības. Patiesībā 
tieši citrusu eļļas ir tās, kas paveic vislielāko dar-
bu  virtuvē  un  vannas  istabā.  Antibakteriālas  un 
dezinficējošas  īpašības piemīt arī daudzām citām 
vielām.

Turklāt  veikalos  nopērkamo  ķīmisko  tīrīšanas 
līdzekļu  aizstāšana  ar  dabiskajiem  produktiem 
mājas uzkopšanu var padarīt gandrīz vai par jūsu 
mīļāko nodarbi. Vannas istabas tīrīšana nav patī-
kamākais darbs, taču, zinot, ka virsmas pēc šādas 
apstrādes ir brīvas no baktērijām un toksīniem un 
telpa smaržo pēc nomierinoša lavandas vai ciedru 
riekstu aromāta, jūsu seja priekā staros. 

Šajā grāmatā esam apkopojuši receptes un in-
formāciju no dažādiem avotiem, taču tās nebūt nav 

visas. Lai šīs receptes kalpo iedvesmai, taču neap-
robežojieties ar  tām! Esiet  radoši un  radiet  savu 
tīrīšanas līdzekļu arsenālu!

◊
	 Atbrīvojieties	 no	 līdz	 šim	 izmantotajiem	

ķīmiskajiem	 līdzekļiem.	 Tādējādi  jūs  gan 
mazināsiet  kaitīgo  ietekmi  uz  vidi,  gan  savu 
tuvinieku veselību. Jo īpaši šis jautājums kļūst 
aktuāls,  ja mājās  ir mazi  bērni,  kuri  rāpo un 
aptausta  visas  pieejamās  virsmas  un  pasau-
les iepazīšanas nolūkā nogaršo ceļā sastaptos 
priekšmetus. Turklāt daudzi no jūsu radītajiem 
līdzekļiem  būs  izmantojami  vairākiem  mēr-
ķiem,  līdz  ar  to  tīrīšanas  līdzekļu  skaits  būs 
krietni mazāks nekā  līdz šim, kas  ir vēl viens 
ieguvums tiem, kuru mājās tīrīšanas līdzekļiem 
atvēlētā vieta ir neliela. 

  
	 Esiet	 radoši,	 izvēloties	 jauno	 tīrīšanas	

līdzekļu	 iepakojumu.	 Kurš  ir  teicis,  ka  la-



IevADS

�

	 Pārliecinieties,	vai	jūsu	mājās	ir	nepiecie-
šamās	izejvielas	dabisko	tīrīšanas	līdzekļu	
radīšanai.	Kā jau minēju, liela daļa no dabisku 
tīrīšanas  līdzekļu  izejvielām  jau  ir  atrodama 
jūsu mājsaimniecībā un, iespējams, šī grāmata 
jums dos iedvesmu izmantot tos daudz plašāk 
nekā līdz šim.

	 Rūpējieties	par	drošību.	Lai arī izejvielas, ko 
izmantosiet tīrīšanas līdzekļu pagatavošanai, ir 
organiskas izcelsmes, tas nenozīmē, ka to norī-
šana būs bez sekām. Piemēram, ēteriskās eļļas, 
ko  iegūst no augiem,  ir  ļoti  koncentrētas, un 
tās nevajadzētu lietot iekšķīgi. Tikai daži pilieni 
ēteriskās eļļas ir apmēram tas pats, kas 30 vai 
40 zāļu tējas tases (1 tase = 237 ml). Jo īpaši 
jāuzmanās no ēteriskajām eļļām, kuras gatavo 
no augiem, ko izmanto pārtikā. Piemēram, cit-
rusu ēteriskās eļļas, pievienotas jau gataviem 
tīrīšanas līdzekļiem, rada garšīgu aromātu, un 
maziem bērniem varētu rasties kārdinājums tos 
nogaršot. Ēteriskās eļļas un arī citas izejvielas, 
kuras iesakām šajā grāmatā, var kairināt ādu. 

bam virtuves izlietnes tīrīšanas līdzeklim, kurš 
burvīgi smaržo pēc lavandas, nevar būt tikpat 
skaists un patīkams iepakojums kā jūsu iecie-
nītajiem  ķermeņa  kopšanas  līdzekļiem?  Jums 
nav jātērē laiks un jāmeklē pa veikaliem jauns, 
skaists  iepakojums,  izmantojiet  to  atkārtoti. 
Atcerieties  tos  veikalā  pirktos  produktus,  ku-
rus  jūs  izlietojāt,  pirms  apņēmāties  turpmāk 
izmantot tikai netoksiskus līdzekļus?

   Daudzus no šiem iepakojumiem var izmazgāt 
un izmantot neskaitāmas reizes jūsu radītajiem 
dabiskajiem  tīrīšanas  līdzekļiem.  Piemēram, 
kafijas  kārbas  ar  plastmasas  vāku  vai  lielie 
plastmasas  iepakojumi, kur pirms  tam uzgla-
bājāt garšvielas, ir lieliski piemēroti pulvervei-
da tīrīšanas līdzekļiem. Var izmantot arī stikla 
iepakojumu,  taču plastmasas  iepakojums būs 
piemērotāks,  ja mājās  ir mazi bērni vai dzīv-
nieki. 

  Savu radošo potenciālu varat izmantot, arī ra-
dot  skanīgus  jauno produktu nosaukumus un 
etiķetes,  lai  produkta  konsistence,  krāsa  un 
smarža nav vienīgais, kas palīdz orientēties to 
klāstā un pielietojumā.



Veļas  mazgāšanas  produktu  ražotāji  patērē 
daudz naudas reklāmām, lai mūs pārliecinātu, ka 
viņu produkti atrisinās visas mūsu problēmas. Taču 
tie tās neatrisina, turklāt satur virkni ķīmisku, videi 
un mums pašiem kaitīgu produktu. Daži labi zināmi 
ieteikumi, pirms ķeramies pie mazgāšanas līdzekļu 
gatavošanas.

  Sašķirojiet veļu pēc krāsām (baltās, ļoti košās, 
tumšās  krāsas  un  pasteļkrāsas)  un  audumu 
faktūrām (vilna, kokvilna, zīds u.tml.). Dvieļus 
un gultas veļu mazgājiet atsevišķi, jo no tās ro-
das pūkas, kas var pieķerties citiem audumiem, 
piemēram, adījumiem.

  Neaizmirstiet  pārbaudīt  mazgājamā  apģērba 
kabatas.  

  Apstrādājiet  traipus,  cik  vien  ātri  iespējams, 
pēc to parādīšanās uz apģērba. Vienmēr traipu 
skalojiet vēsā ūdenī – silts ūdens var veicināt 
cukura un augļu traipu noturību.

veļAS 
MAzgĀšANA 
UN APĢĒRBU 

KOPšANA
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  Ļoti  netīru  apģērbu,  lai  likvidētu  lielāko  daļu 
netīrumu  un  tie  nepārietu  uz  citām  drēbēm, 
vispirms  izmazgājiet,  izžāvējiet un  lieciet vēl-
reiz mazgāt kā parasti kopā ar pārējo veļu.

  Iestāvējušos vai noturīgus traipus, kā, piemēram, 
asinis un zāle, pamērcējiet 30 vai vairāk minūtes.

  Apģērbs  nesarausies  un  nezaudēs  krāsu,  ja 
mazgāsiet to aukstā ūdenī. Košas krāsas, viegli 
netīri un smalki apģērbi  jāmazgā vēsā ūdenī. 
Skalošana aukstā ūdenī ir piemērota visa veida 
veļai,  tādējādi  jūs  arī  ietaupīsiet  elektroener-
ģiju.

  Silts ūdens palīdz samazināt apģērba burzīša-
nos un sakrāsošanos. Izvēlieties siltu ūdeni, ja 
mazgāsiet vilnas, tumšas krāsas apģērbus un 
sintētiskus audumus.

  Karsts ūdens  ir  ieteicams  ļoti netīriem apģēr-
biem, dvieļiem, baltas, pasteļkrāsas un gaišas 
krāsas katūna veļai. Nekad nemazgājiet 100% 
kokvilnas vai vilnas apģērbu karstā ūdenī, citādi 

tie sarausies. Tā vietā izmantojiet aukstu ūdeni 
kokvilnai, bet vilnas izstrādājumus mazgājiet ar 
rokām.

  Nepārdozējiet mazgājamo līdzekli, jo tas noved 
pie nogulsnēm, kuras iesprosto netīrumus jūsu 
tikko izmazgātajā veļā. Izmantot mazāk maz-
gājamā līdzekļa ir ne tikai videi draudzīgi, bet 
arī labāk ietekmē jūsu apģērbu un budžetu. 

  Turiet  lielu krūzi ar balto etiķi veļas mazgāja-
mās mašīnas tuvumā. Tas padara mīkstākas un 
pūkainākas segas un šķīdina urīnskābi, padarot 
to  par  perfektu  līdzekli  bērnu  veļas  mazgā-
šanā.  Etiķis  arī  samazina  ziepju  nosēdumus, 
iztīra  taukus  un  eļļu  un  ir  dabisks  balinātājs. 
Kā papildu ieguvums – drēbju mazgāšana etiķī 
palīdz aizkavēt statiskās elektrības veidošanos 
centrifūgā.

  Ja  veļas mazgājamās  ziepes neveic  labi  savu 
uzdevumu cietā ūdenī, to var labot, pievienojot 
ūdenim ceolīta pulveri, īrisa sakni vai dzeramo 
sodu.   
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ĒTeRISKĀS eļļAS
veļAS MAzgĀšANĀ

Augu ēteriskās eļļas var pievienot veļas maz-
gājamiem līdzekļiem (šķidrajiem vai pulverveida) 
vai pilināt veļas mīkstinātāja dozatorā veļas maz-
gājamajā mašīnā.  Ēteriskās  eļļas  ne  tikai  uzlabo 
pulveri, bet arī rada svaigu, tīru smaržu.

Ēteriskajai  eļļai  piemīt  arī  terapeitiskas  īpašī-
bas.  Piemēram,  pievienojiet  tējas  koka  ēterisko 
eļļu  veļas  mazgāšanas  laikā,  ja  bieži  sirgstat  ar 
sēnīšu  infekcijām.  Eikalipta  ēterisko  eļļu  var  iz-
mantot,  ja  kāds  mājās  cīnās  ar  saaukstēšanos. 
Jasmīna,  rozes  vai  ilang-ilang  ēteriskā  eļļa  pie-
šķirs  romantisku smaržu  jūsu  izmazgātajai veļai. 
Eksperimentējiet!  Jūs  pat  varat  radīt  savu  īpašu 
ēterisko eļļu maisījumu. 

Dzeramā  soda  ar  ēterisko  eļļu  smaržu  ir  vēl 
viens veids, kā izmantot ēteriskās eļļas veļas maz-
gāšanā. Dzeramajai sodai piemīt balinoša īpašība, 
un tā ir arī dabisks ūdens mīkstinātājs. 454 g lielam 
dzeramās  sodas  iepakojumam  pievienojiet  15  –  
20 pilienus ēteriskās eļļas. Jūs to varat pievienot 
un iemaisīt uzreiz sodas kastītē vai pievienojiet 3 –  

5 pilienus ēteriskās eļļas uz 1 tasi baltā etiķa. Eļļa 
papildus tīrīs un palīdzēs izņemt dažādas nevēla-
mas smaržas.

Esiet  radoši – un  jūs drīz vien sapratīsiet, ka 
brīnišķīgi    iztiekat  bez  veikalos  nopērkamajiem 
mazgāšanas līdzekļiem.

Visas  šīs  ēteriskās  eļļas  gan  palīdz  izmazgāt, 
gan  atsvaidzina  veļu.  Tām  piemīt  arī  citas  labas 
īpašības.

Eļļa Īpašības

Ciedru koks Piedod meža smaržu
Kumelīte Nomierinoša
Eikalipts Lielisks saaukstēšanās problēmām
Lavanda Relaksējoša
Citrons Uzmundrinošs, palīdz balināt veļu
Piparmētra Laba saaukstēšanās problēmām
Rožu ģerānijas Rada romantisku noskaņu
Rozmarīns 
(nav piemērots 
vilnai, zīdam un 
satīnam)

Nomierinošs (dažkārt arī 
uzmundrinošs)

Saldais apelsīns Palīdz iztīrīt traipus un balina veļu
Tējas koks Antibakteriāls un sēnītes iznīcinošs



Dabiskas veļas ziepes

��

DABISKAS veļAS zIePeS

Šajās  receptēs  nav  nekādu  maģisku  sastāv-
daļu,  kuras  jūs  nevarētu  izrunāt,  un  šo  ziepju 
tīrīšanas  spēks  slēpjas  tīru  un  dabisku  izejvielu 
kombinācijā.

Jūs	varat	izmantot	jau	gatavu	veikalā	
nopērkamu	Kastīlijas	ziepju	koncentrātu,	
kas	ir	pieejams	jau	ar	dažādiem	
aromātiem,	ja	pašiem	nav	vēlmes	
eksperimentēt	un	kombinēt,	veidojot	savu	
šķidro	ziepju	recepti.

SaStāvdaļaS:
•  2 1/4 tases šķidro Kastīlijas ziepju
•  1/4 tases destilēta baltā etiķa
•  1 ēdamkarote glicerīna 
•  3/4 tases ūdens
•  10 – 15 pilieni  jūsu  izvēlētās ēteriskās 

eļļas

Salejiet  visas  sastāvdaļas  plastmasas  traukā 
vai pudelē ar dozatoru. Pirms pievienošanas veļas 

mašīnā sakratiet vienu vai divas reizes. Pievienojiet 
1/4 tases vidēji pilnai un 1/2 tases ļoti pilnai veļas 
mašīnai vai ļoti netīras veļas mazgāšanai. 

Ar	 šo	 daudzumu	 veļas	mazgājamā	 ziepju	
pulvera	 jums	pietiks	6	vidēji	pilnām	veļas	
mašīnām,	taču	jūs	viegli	varat	to	dubultot.

SaStāvdaļaS: 
•  1 tase mazgājamās sodas
•  1  tase  iesmaržinātas  dzeramās  sodas 

(izvēlieties  kādu  no  ēteriskajām  eļļām 
iepriekš minētajā tabulā)

•  1 tase ziepju pārslu vai sarīvētu ziepju 
no dabisku ziepju gabala

Samaisiet visas sastāvdaļas un uzglabājiet lielā 
plastmasas  traukā.  Izmantojiet  1/2  tases  vidēji 
pilnai veļas mašīnai.



Ne katru reizi, kad tīrāt savas mēbeles, ir ne-
pieciešams  izmantot  eļļainus  kopšanas  līdzekļus. 
Ir mēbeļu  veidi,  kuriem vispār  nevajag  izmantot 
eļļu, tikai noslaucīt putekļus ar mitru lupatiņu. Taču 
senākas mēbeles un ar aizsarglīdzekli nepārklātu 
koku tomēr nebūtu slikti laiku pa laikam apstrādāt 
ar eļļu. 

Tieši  tas  pats  attiecas  uz  cietkoka  grīdu  se-
gumiem. Ja jūsu koka grīdas virsma ir spīdīga un 
gluda, visticamāk tā ir pārklāta ar laku, piemēram, 
poliuretānu. Šāda veida grīdām regulāra apstrāde 
ar  ziepēm  uz  augu  eļļas  bāzes,  kas  paredzētas 
koka kopšanai, palīdzēs noņemt  jebkurus netīru-
mus no virsmas un uzturēt to spīdīgu. Ja jūsu grīda 
neatgūst  savu  sākotnējo  izskatu  pēc  šāda  veida 
tīrīšanas,  tai,  iespējams,  nepieciešams  atjaunot 
lakas pārklājumu. Ja, pārvelkot ar roku pa grīdas 
virsmu, ir sajūta, ka tā ir nedaudz eļļaina, tad jūsu 
grīdai, visticamāk, ir eļļas pārklājums un to ir ne-
pieciešams atkārtoti  ievaskot,  lai pēc  tam varētu 
uzturēt kārtībā.  

KOKa
KOPšANA



8�

Pirms  ķeraties  pie  koka  virsmas  tīrīšanas, 
vispirms  vienmēr  pārbaudiet  savu  koka  tīrīšanas 
līdzekli kādā mazāk redzamā vietā, piemēram, uz 
galda kājas iekšpuses vai uz paneļa zem mēbeles. 
Tas ir ļoti svarīgi, jo dažas ēteriskās eļļas var ne-
atgriezeniski  sabojāt  noteiktus  koka  pārklājuma 
veidus.

KOKA TĪRĪšANAS LĪDzeKļI

Šie tīrīšanas līdzekļi ir domāti mēbelēm ar lakas 
pārklājumu  un  kurām  nepieciešama  kārtīga  vir-
smas tīrīšana. Ja koka tīrīšana neatjauno virsmas 
sākotnējo  izskatu,  iespējams, ka  ir pienācis  laiks 
virsmas pārklājuma atjaunošanai.    

Šis	svaigais	tīrīšanas	līdzeklis	notīrīs	
lipīgos	netīrumus.	Ja	izmantosiet	
bergamotes	vai	ģerānijas	ēteriskās	eļļas,	
tas	līdzeklim	piešķirs	ziedu	smaržu.	

SaStāvdaļaS:
•  1/4 tases citronu sulas
•  1 tējkarote šķidro Kastīlijas ziepju
•  4 pilieni bergamotes, ģerānijas vai saldā 

apelsīna ēteriskās eļļas

Samaisiet visas sastāvdaļas nelielā plastmasas 
pudelītē ar izsmidzināmo. Uzsmidziniet uz virsmas 
un  noslaukiet  ar mitru  lupatiņu.  Pēc  tam  vēlreiz 
pārslaukiet ar sausu drāniņu.

Izmantojiet	šo	tīrīšanas	līdzekli,	lai	
atdzīvinātu	tumšas,	nolietojušās	mēbeles.		

SaStāvdaļaS:
•  1 ēdamkarote svaigu aveņu lapu
•  1 tase verdoša ūdens
•  1/2 tases etiķa
•  1/2 tases citrona sulas

Koka tīrīšanas līdzekļi



Šī sadaļa varētu būt saistoša tiem, kam ir sava 
māja un tās neatņemamās sastāvdaļas – pagalms 
un dārzs –, jo rūpēm par savu veselību un apkār-
tējo vidi nevajadzētu beigties  līdz ar  iziešanu no 
mājas.

Te  atradīsiet  receptes  un  ieteikumus,  kā  tīrīt 
ķieģeļus, terases, dēļu apšuvumu, klūgu mēbeles 
un āra grilu. Un ir arī ietikumi, kā atturēt nevēla-
mus savvaļas viesus no jūsu dārza.

ĀRĒJĀS TeRASeS, BRUĢĒTI 
IeKšPAgALMI UN DĒļU APšUvUMS 

Visvieglākā un arī efektīvākā metode šo virsmu 
tīrīšanai  ir  kārtīga mazgāšana  ar  augstspiediena 
ūdens  mazgātāju.  Ja  tāda  ierīce  jums  nav  pie-
ejama vai uz šīm virsmām ir grūti  iztīrāmi traipi, 
kas  saglabājas  pat  pēc  virsmas  mazgāšanas  ar 
augstspiediena ūdens mazgātāju, pamēģiniet kādu 
no šiem risinājumiem.

DĀRzS UN 
AINAvA
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  Jūsu augstspiediena ūdens mazgājamajā ma-
šīnā  aizvietojiet  tīru  ūdeni  ar  vienādās  daļās 
ņemtu ūdeni un balto etiķi.  Ja vēlaties, varat 
pievienot arī 1 ēdamkaroti citronskābes uz kat-
ru tasi šķidruma. 

  Skābeņskābe ir organiska viela, kas sastopama 
daudzos augos, piemēram, tējas krūma lapās, 
skābenēs,  griķos,  rabarberos,  kā  arī  daudzās 
ogās un augļos. To var izmantot koka terases 
dēļu balināšanai, pelējuma, rūsas un citu traipu 
noņemšanai. Tā kā skābeņskābe ir kodīga vie-
la, esiet īpaši piesardzīgi, to lietojot, un veiciet 
visus drošības pasākumus, jo īpaši, ja mājās ir 
bērni vai dzīvnieki. 

  Ja ideja par skābeņskābes izmantošanu virsmu 
kopšanā  jums nešķiet pievilcīga, būs  jāmeklē 
veikalos  un  internetā  nopērkamie  rūpnieciski 
ražotie videi draudzīgie līdzekļi šo virsmu kop-
šanai.

KLūgU MĒBeļU KOPšANA

Klūgu  mēbeles  ir  izturīgas  un  vieglas,  tāpēc 
ir gan jauks dekors vasaras terasēm un dārziem, 
gan arī ērtas. Tās var būt pagatavotas no dažāda 
materiāla klūgām – koks, vīnogulāji, niedres, salmi 
vai plastmasa. 

Ja jūsu dārza mēbeles ir pagatavotas no plast-
masas klūgām, tad to tīrīšana ir pavisam vienkāršs 
uzdevums  –  laiku  pa  laikam  tās  noslaukiet  ar 
mitru lupatiņu, tas ir viss, kas nepieciešams. Cita 
materiāla  pinumiem  nepieciešams  cits  kopšanas 
veids,  piemēram,  koka  un  vīnogulāju  pinumiem 
nepieciešams mitrums, lai tie neplaisātu, savukārt 
citiem klūgu pinumiem mitrums ir kaitīgs. Tāpēc, 
pirms ķeraties pie pīto mēbeļu tīrīšanas, vispirms 
noskaidrojiet, kāda materiāla pinums tas ir. Ja tas 
neizdodas vai pinums ir krāsots, tīriet to ar putekļu 
sūcēju vai sausu drāniņu. sūcēju vai sausu drāniņu. 

Klūgu mēbeļu kopšana
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Ja	esat	pārliecināti,	ka	jūsu	dārza	mēbeles	
ir	no	koka,	izmantojiet	šo	tīrīšanas	
līdzekli,	nebaidoties	tās	pārāk	samērcēt.	
Tajā	izmantotās	ēteriskās	eļļas	šķīdinās	
netīrumus,	kamēr	maigās	ziepes	padarīs	
to	notīrīšanu	vieglāku.	

SaStāvdaļaS:
•  3,78 l ūdens
•  1 ēdamkarote šķidro Kastīlijas ziepju 
•  20 pilieni ciedru koka ēteriskās eļļas
•  10 pilieni saldā apelsīna ēteriskās eļļas

Visas  sastāvdaļas  iemaisiet  spainī  ūdens. 
Iemērciet šajā šķīdumā mīkstu lupatiņu vai celulo-
zes sūkli un slaukiet ar to pinumus. Pēc tam pārslau-
kiet mēbeli atkārtoti ar tīru, sausu lupatiņu. Pirms 
mēbeles atkal  lietojat,  ļaujiet  tām pilnībā  izžūt – 
vismaz dažas stundas.

Šo	tehniku	varat	izmantot	koka	vai	
vīnogulāju	mēbeļu	restaurēšanai.

SaStāvdaļaS:
•  1 1/2 tases karsta ūdens
•  20 pilieni citrona ēteriskās eļļas
•  1/4 tases linsēklu eļļas

Traukā ar izsmidzinātāju samaisiet karsto ūdeni 
ar ēterisko eļļu un kārtīgi sakratiet. Uzsmidziniet šo 
šķīdumu uz tīriem pinumiem un ļaujiet tiem saulē 
nožūt. Kad mēbeles ir sausas, ar sausu, tīru lupa-
tiņu  ļoti  plānā  kārtiņā  uzklājiet  linsēklu  eļļu.  Pēc 
vienas vai divām dienām eļļa būs iesūkusies. Pirms 
mēbeles atkal lietot, pārslaukiet tās ar sausu, tīru 
drāniņu, lai noņemtu eļļas paliekas, ja tādas ir. 

  Ar laiku pīti krēsli var izļodzīties un to pinums 
kļūt vaļīgs. Lai to novērstu, koka un rotangpal-
mas pinumus vajag pilnībā apsmidzināt ar ūde-
ni un nolikt mēbeli saulē, lai tā izžūst. Tādējādi 
klūgas piebriedīs un pinums kļūs stingrāks.
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Netīrumi, šļakatas, tauku traipi un sodrēji var 
ietekmēt tādu akmens un ķieģeļu objektu kā grila 
bedru, atbalstsienu, pagalma bruģa un āra kamīnu 
izskatu un funkcionalitāti. Te būs daži ieteikumi, kā 
uzturēt šos objektus labā kārtībā.

Ieteikumi	māla	priekšmetu	kopšanai

  Pirms kaut ko stādīt māla podā,  ieklājiet  tajā 
kafi jas  fi ltru  (vēlams  nebalinātu),  lai  augsne 
nebirtu  ārā  pa  poda  ventilācijas  caurumu  un 
nenotraipītu terases klājumu vai margas.

  Māla poda dibenā ielieciet mazus gliemežvākus 
(ar iedobumu uz augšu), lai tajos uzkrātos un 
neiztecētu  ārā  ūdens  un  augam  saglabātos 
nepieciešamais mitrums  līdz nākamajai  laistī-
šanas reizei.

  Lai māla podi izskatītos kā jauni un tīri, pārklā-
jiet tos gan no iekšpuses, gan ārpuses ar plānu 
linsēklu vai olīveļļas kārtiņu.

Kaļķakmens	nogulsnes,	kas	ar	laiku	
veidojas	uz	māla	un	plastmasas	podiem	un	
to	paliktņiem,	var	notīrīt	ar	šo	vienkāršo	
līdzekli.	

 
SaStāvdaļaS:

•  2/3 ūdens
•  1/3 etiķa

Ielejiet virtuves izlietnē aukstu ūdeni un pie-
vienojiet tam etiķi. Mērcējiet šajā šķīdumā puķu 
podus un to paliktņus, līdz tie kļūst tīri. Berzt trai-
pus nevajadzēs. 


