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Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από marianta - 25/11/2009 18:34
_____________________________________

Αγοράσατε καινούρια μοκασίνια ή γοβάκια, είστε μέσα στην καλή χαρά και δεν βλέπετε την ώρα να
τα φορέσετε, αλλά σας προέκυψαν λίγο στενά;
Τα καλαπόδια είναι μια δοκιμασμένη συνταγή για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, το οποίο
μπορεί να αποδειχτεί σωτήριο, αν πριν τοποθετήσετε τα καλαπόδια μέσα στα παπούτσια σας τα
τυλίξετε μ ένα βρεγμένο και καλά στυμμένο πανάκι.
Την επόμενη μέρα θα είναι έτοιμα για πολλές διαδρομές.:)
ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ
Αποφασίσατε να φτιάξετε μια όμορφη ατμόσφαιρα στο σπίτι και να δώσετε μια ρομαντική διάθεση
ανάβοντας λίγο "ατίθασα' κεριά που έσταξαν στη μοκέτα;
Αφαιρέστε όσο ξερό κερί μπορείτε με το χέρι σας και στη συνέχεια απλώστε μια κόλλα λαδόχαρτο
πάνω στο υπόλοιπο και πιέστε ελαφρά με το σίδερο, χωρίς να ακουμπήσει στη μοκέτα.
Αφαιρέστε με οινόπνευμα το χρώμα που πιθανόν να έχει μείνει στο χαλί αν το κερί ήταν
χρωματιστό και περάστε το μ ένα υγρό σφουγγάρι.:)
ΜΥΡΩΔΑΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Τώρα που άναψαν τα καλοριφέρ και τα κάθε είδους θερμαντικά αρωματίστε ευχάριστα το σπίτι σας
βάζοντας πάνω στα καλοριφέρ ένα βαμβάκι που έχετε ψεκάσει με το αγαπημένο σας άρωμα.
Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με την ηλεκτρική σας σκούπα. Βάλτε ένα βαμβάκι ποτισμένο με
άρωμα στη σακούλα της σκούπας σας και το σπίτι σας θα ευδωδιάζει ευχάριστα.:)
============================================================================

Απ:Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από marianta - 26/11/2009 07:34
_____________________________________

ΑΝΤΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΥΖΊΝΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΥΝΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Ποιος είπε ότι τα μακαρόνια χρησιμεύουν μόνο για να συνοδεύουν τις σάλτσες σας;
Μπορούν άνετα να παίξουν το ρόλο του κεριού όταν σας έχουν τελειώσει τα μακριά κεριά. Ανάψτε
την άκρη ενός μακαρονιού και με αυτό ανάψτε τα ρεσό που είναι σε βαθιά κηροπήγια.:)
Αν θέλετε οι μπότες σας να είναι ατσαλάκωτες όταν τις βγάζετε να βάζετε μέσα σ αυτές ένα άδειο
μπουκάλι από νερό. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε μπότες λυγερές και καμαρωτές, χωρίς
"ρυτίδες".:)
Οι οδοντογλυφίδες δεν καρφώνουν μόνο τα ορεκτικά σας, αλλά βάζουν και STOP στο τέρμα της
αυτοκόλλητης ταινίας ή της διάφανης μεμβράνης της κουζίνας.
Έτσι κάθε φορά που θα θέλετε να τα ξαναχρησιμοποιήσετε θα ξέρετε από που ν αρχίσετε.:)
============================================================================

Απ:Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από mara - 26/11/2009 10:26

_____________________________________

Μαριαντα να συνεχισεις τις συμβουλες ειναι πολυ χρησιμες!:kiss:
============================================================================
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Απ:Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από marianta - 04/01/2010 07:28
_____________________________________

Για να εξαφανίσετε το μελάνι από τα βαμβακερά υφάσματα, τρίψτε πάνω στο λεκέ λίγη φρέσκια
ντομάτα. Μετά πλύντε το ύφασμα κανονικά με το απορρυπαντικό σας.
Για να λάμπουν τα κρυστάλινα βάζα σας μπορείτε να τα ξεπλύνετε πρώτα με ξύδι και κατόπιν να
τους ρίξετε χονδρό αλάτι. Αν επιμένουν οι λεκέδες να τους τρίψετε με μια παλιά οδοντόβουρτσα
μαζί με το αλάτι.
Για να αποφύγετε τις δυσάρεστες οσμές των σκουπιδιών στους κάδους απορριμάτων σας
πασπαλίστε τον πάτο τους με ψιλή άμμο.
Αν τα τζάμια σας έχουν μικρούς λεκέδες και στίγματα περάστε τα με μισό λεμόνι πριν τα
καθαρίσετε.
Αξιοποιήστε με τον καλύτερο τρόπο το κλουβί του καναρινιού σας αν αυτό δεν υπάρχει πια. Βάψτε
το μ ένα χρώμα που σας αρέσει και όταν στεγνώσει γεμίστε το με μικρά γλαστράκια στα οποία θα
έχετε φυτέψει αναρριχώμενα φυτά. Μπορείτε να κρεμάσετε το ανθισμένο κλουβί σε όποιο χώρο
σας αρέσει.
Αν προσθέσετε λίγη μαγειρική σόδα εκτός από αφρόλουτρο στο νερό που κάνετε μπάνιο θα νιώσετε
χαλαρωμένη και ήρεμη.
============================================================================

Απ:Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 04/01/2010 11:26
_____________________________________

Στην πρώτη συμβουλή που μας δίνεις, Μαριάντα, για το μελάνι, αν το τρίψουμε με την ντομάτα, η
ντομάτα δε θα χρωματίσει το ύφασμα; Νομίζω ότι και αυτή δε φεύγει εύκολα απο τα
υφάσματα....:huh:
Η ιδέα σου για το κλουβί και τη διακόσμηση του πολύ καλή!!!!
============================================================================

Απ:Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από marianta - 04/01/2010 12:21
_____________________________________

Hlianna έγραψε:
Στην πρώτη συμβουλή που μας δίνεις, Μαριάντα, για το μελάνι, αν το τρίψουμε με την ντομάτα, η
ντομάτα δε θα χρωματίσει το ύφασμα; Νομίζω ότι και αυτή δε φεύγει εύκολα απο τα
υφάσματα....:huh:
Η ιδέα σου για το κλουβί και τη διακόσμηση του πολύ καλή!!!!
Για να είμαι ειλικρινής Ηλιάννα αυτή τη συμβουλή μου την έχει δώσει μια θεία μου και δεν την έχω
εφαρμόσει ποτέ. Εκείνη ισχυριζόταν ότι η ντομάτα εξαφανίζει το μελάνι. Ντομάτα πάντως που μου
έχει πέσει σε τραπεζομάντηλα καθάρισε με το απορρυπαντικό. :)
============================================================================
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Απ:Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από ΙΩΑΝΝΑ - 04/01/2010 17:22
_____________________________________

Οσες έχετε κατοικίδια ζωάκια και ειδικά σκυλάκια και σας λερώσαν το χαλί σας,υπάρχει λύση.
Στο σημείο που έγινε ο λεκές ρίξτε σόδα με ανθρακικό(το αναψυκτικό)
αφήστετο λίγα λεπτά να δράσει και μετά σκουπίστετο με ένα πανί.
============================================================================

Απ:Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από marianta - 05/01/2010 07:58
_____________________________________

Το κηροπήγιο για ρεσό γίνεται μια υπέρκομψη θήκη για τις οδοντογλυφίδες στα πάρτι σας. Το
γυάλινο σκεύος δίνει ένα διαφορετικό τόνο στο τραπέζι και αν τα ρεσό είναι χρωματιστά δίνουν μια
χαρούμενη νότα στο τραπέζι σας.
Το χαρτόνι από το χαρτί που υγείας που τελείωσε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει τα
καλώδια και τις μπαλαντέζες σας. Τα μαζεύετε, τα περνάτε μέσα στο ρολό και ούτε μπερδεύονται
ούτε ξετυλίγονται. Αν θέλετε μπορείτε να ντύσετε το ρόλό με χαρτί χρωματιστό για πιο όμορφο
αποτέλεσμα.
Οι βόλοι των παιδιών μπορούν να χρησιμεύσουν και στο μπεν μαρί. Αν βάλετε λίγους βόλους στην
κατσαρόλα που είναι το νερό, όταν αυτό εξατμιστεί θ αρχίσουν να κροταλίζουν.
Αν κόψετε δύο γόμες από μολύβια και τις κολλήσετε στις δύο κάτω γωνίες του κάδρου σας δεν θα
αποφύγετε τα σημάδια του κάδρου στον τοίχο.
Αν τρίψετε απαλά με τη λίμα των νυχιών τους μικρούς λεκέδες που υπάρχουν στα σουέντ
παππούτσια σας θα γίνουν σαν καινούρια.
============================================================================

Απ:Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από marianta - 12/01/2010 08:27
_____________________________________

Αν θέλετε η γαρδένια σας να ζωντανέψει με φυσικό σίδηρο, ψυτέψτε στο χώμα μαζί της κι ένα
συνδετήρα. Η σκουριά που δημιουργείται δίνει ζωή στη γαρδένια.
Αν σας τελείωσε το μαλακτικό των ρούχων μπορείτε να το αντικαταστήσετε με μαλακτική μαλλιών
για πλύσιμο στο χέρι.
Έτσι τα ρούχα σας θα είναι απαλά και μυρωδάτα.
Όταν βγάλετε τα σποράκια από τον καρπό της βανίλιας για να τον χρησιμοποιήσετε στα γλυκά σας,
μην τον πετάξετε. Βάλτε τον μέσα στο βαζάκι με τη ζάχαρη ή στο βαζάκι με τον καφέ φίλτρου και
θα έχετε ζάχαρη και καφέ φίλτρου με άρωμα βανίλια.
Αν ανακατέψετε βαζελίνη που χρησιμοποιείτε στα γλυκά με κρυσταλική ζάχαρη θα έχετε ένα τέλειο
πήλινγκ για τα χείλια σας.
Επίσης αν ανακατέψετε λίγο λάδι με κρυσταλική ζάχαρη και τρίψετε με αυτό τα χέρια σας θα σας
εκπλήξει η απαλότητα που θα έχουν τα χέρια σας μετά το πήλινγκ. Αν στο μείγμα αυτό προσθέσετε
και μια - δυο σταγόνες αιθέρια έλαια που χρησιμοποιείτε στο μπάνιο σας τα χέρια σας θα
ευωδιάζουν ευχάριστα για πολλές ώρες.
Αν έχετε σκόρπιες κάρτες από διακοπές ή από καταστήματα και κάθε φορά που χρειάζεστε κάτι
δεν το βρίσκετε, μπορείτε να τις βάλετε σ ένα φωτογραφικό άλμπουμ. Έτσι οι αναμνήσεις και οι
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πληροφορίες σας θα είναι πάντα διαθέσιμες.
============================================================================

Απ:Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 12/05/2012 12:20
_____________________________________

Μικρές συμβουλές
Κρεμάστρες:
Τα λεπτά ρούχα γλιστρούν πάντα από τις κρεμάστρες! Μπορείτε να κολλήσετε στις κρεμάστρες
σας μια λωρίδα από βελούδο, ένα κομμάτι αφρολέξ ή οτιδήποτε, κολλάει πάνω το ύφασμα χωρίς να
το φθείρει & δε θα γλιστράει.
Το δερμάτινο σας γέμισε φουσκάλες από νερό;
Καλύψτε το μ’ ένα ελαφρύ πανί και σιδερώστε το με το σίδερο ατμού.
Τρίχες από το κατοικίδιο σας.
Αγαπάτε το κατοικίδιο σας, όχι όμως και τις τρίχες που αφήνει πίσω του. Για αυτό φορέστε ένα
λαστιχένιο γάντι, βρέξτε το και εν συνεχεία περάστε τα σημεία που έχουν τρίχες. Θα τα δείτε
μαγικά να κολλάνε στο γάντι.
Καθαρές «Συλλογές».
Καθαρίστε από την σκόνη τα μικροαντικείμενα σας που σπάνε φορώντας βαμβακερά γάντια και
απλώς χαϊδέψτε τα! Ναι αυτός είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να μην έχετε απώλειες αλλά και για
να τα καθαρίσετε γρήγορα.
Πώς να ξεκολλήσω το φερμουάρ;
Περάστε το με τη μύτη ενός μολυβιού.
============================================================================

Απ:Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 12/05/2012 12:23
_____________________________________

Λεκές από ιδρώτα
Α)Βουτήξτε το ρούχο σε νερό με ξύδι. Αν πρόκειται για ρούχο ανοιχτόχρωμο που δεν πλένεται,
βουτήξτε τον λεκέ σε λίγο οινόπνευμα ζεσταμένο σε μπαιν μαρί. Ξεβγάλτε με ένα μίγμα μισό νερό ,
μισό οξυζενέ.
Β)Για να μην παραμένει ο λεκές από τον ιδρώτα που σχηματίζεται σε κάποιο ρούχο, ταμπονάρετε
το βρεγμένο μέρος με ένα διάλυμα από μισό καθαρό οινόπνευμα-μισή αμμωνία και ξεπλύνετε το
αμέσως. Για να εξουδετερώσετε τους λεκέδες του ιδρώτα από τα μάλλινα πουλόβερ,
χρησιμοποιήστε αλατισμένο νερό.
Γ)Για να καθαρίσετε ρούχα λεκιασμένα από ιδρώτα: Τρίψτε τα με μίγμα νερού και ξιδιού ή νερού και
χυμό λεμονιού (αραιώστε 1-2 κουταλιές ξιδιού ή χυμό λεμονιού σε 1 κούπα νερό).
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Δ)Οι λεκέδες από ιδρώτα στο ρούχο, κιτρινίζουν με το χρόνο. Γιά να τους καθαρίσουμε:
- κόβουμε λεμόνι στα δύο και τρίβουμε τον λεκέ
- μετά βάζουμε στο πλυντήριο να πλυθεί
ή
Πολλές φορές, όσο κι αν έχει πλυθεί ένα ρούχο, ο λεκές από ιδρώτα παραμένει.
Ενας τρόπος για να καθαρίσει το ρούχο…
- Σ'ένα ποτήρι με νερό βάλτε μία κουταλιά οξυζενέ. Μ᾽αυτό το μείγμα τρίψτε τον λεκέ και μετά
βάλτε το ρούχο στο πλυντήριο για πλύσιμο.
Αν στα άσπρα ρούχα σας δείτε λεκέ από ιδρώτα, περάστε τον με μαγιά και μετά πλύνετε το ρούχο
κανονικά.
Ε)Αλλος ένας τρόπος να φύγει ο λεκές από ιδρώτα στο ρούχο:
- Τρίβουμε τον λεκέ με λίγο υγρό σαπούνι πιάτων.
ή
Ένα κολπάκι για να εξαφανίσετε τον λεκέ από ιδρώτα στο ρούχο:
- Σε μία λεκάνη βάλτε κρύο νερό και ξύδι και βάλτε μέσα το ρούχο να μουλιάσει αρκετές ώρες.
ΣΤ)Για να καθαρίσετε ρούχα λεκιασμένα από ιδρώτα. Τρίψτε τα με μείγμα αραιωμένου ξυδιού, ή
αραιωμένου με νερό χυμό λεμονιού
- Για να αφαιρέσετε λεκέδες ιδρώτα από τα ρούχα σας, πριν τα βάλετε στο πλυντήριο βουτήξτε τα
σε ζεστό διάλυμα νερού και ξυδιού. Έτσι, μέσα στο πλυντήριο, ο καθαρισμός θα γίνει ακόμα
ευκολότερος!
============================================================================

Απ:Μικρές συμβουλές...μεγάλες λύσεις!
Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 23/05/2012 17:44
_____________________________________

Οικολογικά προϊόντα καθαρισμού – Απορρυπαντικό πλυντηρίου
Φτιάχνοντας τα δικά σου απορρυπαντικά θέλει πειθαρχία και σίγουρα δεν είναι για όλους. Το μόνο
σίγουρο όμως είναι ότι κερδίζεις χρήματα.
Μερικές συμβουλές:
Για τα σαπούνια που απαιτούνται στις συνταγές μπορείτε να δοκιμάστε το κλασικό πράσινο
σαπούνι ή το σαπούνι Μασσαλίας (λευκό). Μην χρησιμοποιείτε έντονα αρωματικά σαπούνια.
Η πλυστική σόδα μπορεί να βρεθεί στο σουπερμάρκετ στο διάδρομο με τα απορρυπαντικά, συνήθως
στο τελευταίο ράφι σε σακουλάκια του κιλού και είναι πάμφθηνη.
Μερικοί άνθρωποι που η περιοχές τους έχουν πολύ σκληρό νερό ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε
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τις συνταγές, αν τα ρούχα φαίνονται μουντά.
Παρά το γεγονός ότι πολλές από τις συνταγές έχουν τα ίδια συστατικά, οι μετρήσεις είναι
διαφορετικές, δοκιμάστε και βρείτε αυτή που ταιριάζει καλύτερα για τις ανάγκες του πλυντηρίου
σας.
Μπορείτε να κάνετε μεγάλες ή μικρές ποσότητες. Επίσης, αν μπορείτε να βρείτε μερικά κενά
δοχεία ώστε φτιάχνοντας το απορρυπαντικό σας να έχετε κάπου να το αποθηκεύσετε. Αν φτιάξτε
υγρό απορρυπαντικό να θυμόσαστε να το ανακαινίστε πριν από κάθε χρήση.
Το σαπούνι το τρίβετε στον τρίφτη σας και αν θέλετε να το κάνετε πούδρα μετά το ξανατρίβετε
στο multi.
Την πλυστική σόδα πρέπει να την χειρίζεστε με προσοχή και να πλένετε τα χέρια σας αφού
τελειώνετε ή καλύτερα φοράτε γάντια.
Μην εισπνέετε την σκόνη και αυτό ισχύει για όλα τα απορρυπαντικά είτε σπιτικά είτε εμπορικά.
Τον βόρακα θα τον βρείτε στα κατά τόπους φαρμακεία, πουλιέται με το γραμμάριο και είναι πολύ
φτηνός (περίπου 8 ευρώ το κιλό αλλά σας βγάζει πάρα πολλούς μήνες από την άλλη μπορείτε να
αγοράσετε μόνο 200 γραμμάρια για να κάνετε τις δοκιμές σας).
Μία δυο φορές τον μήνα καλό είναι να κάνετε μία πλύση χωρίς ρούχα μόνο με μία κούπα ξύδι (το πιο
φτηνό που μπορείτε να βρείτε). Βοηθά να καθαρίζει από υπολείμματα σαπουνιού και άλατα και να
κρατά τις σωληνώσεις καθαρές.
Εννοείτε πως κρατάτε όλα τα απορρυπαντικά σας μακριά από τα παιδιά.
Σκόνη Πλυντηρίου
2 κούπες τριμμένο σαπούνι
1 κούπα πλυστική σόδα
1 κούπα βόρακα
Τα ανακατεύετε πολύ καλά και το αποθηκεύετε σε αεροστεγές δοχείο.
Χρησιμοποιήστε 2 κουταλιές της σούπας για κάθε πλύση.
Όταν πλένετε λευκά μπορείτε να προσθέστε λίγο παραπάνω πλυστική σόδα.
Υγρό Πλυντηρίου
Ζεστό νερό
1 πλάκα σαπουνιού (τριμμένη)
1 κούπα πλυστική σόδα
Σε μεγάλη κατσαρόλα βάλτε το τριμμένο σαπούνι και αρκετό νερό να το σκεπάσει. Ζεστάνετε το σε
χαμηλή –μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει το σαπούνι.
Γεμίστε ένα με μεγάλο δοχείο με 9,5 λίτρα ζεστό νερό και προσθέστε το μίγμα σαπουνιού
ανακατεύοντας καλά.
Τότε προσθέστε την πλυστική σόδα και ανακατέψτε ξανά μέχρι να αναμιχθούν πολύ καλά τα υλικά
μεταξύ τους.
Αφήστε το μίγμα να κρυώσει
Χρησιμοποιήστε ½ κούπα ανά πλύση. Μην ξεχνάτε να το ανακινείτε κάθε φορά πριν το
χρησιμοποιείτε επειδή γίνεται σαν πηχτό gel, μην το φοβηθείτε, είναι φυσιολογικό.
Αφού έχει κρυώσει καλά μπορείτε μα προσθέσετε 10-15 σταγόνες από το αγαπημένο σας αιθέριο
έλαιο για να το αρωματίσετε.
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Πώς να ξεβουλώσετε έναν φραγμένο νεροχύτη
Με το πέρασμα του χρόνου, κάποια στιγμή θα συμβεί και σε εσάς, να βουλώσει ένας νεροχύτης σας.
Αν μόνο αυτός ο νεροχύτης φαίνεται φραγμένος και δεν έχετε πρόβλημα με άλλο νιπτήρα,
τουαλέτα ή αποχέτευση, τότε το πρόβλημα είναι πιθανώς τοπικό, τού συγκεκριμένου νεροχύτη και
δεν αφορά την κεντρική γραμμή αποχέτευσης του σπιτιού σας. Πώς λοιπόν μπορείτε να τον
ξεβουλώσετε με ορθό τρόπο και επίσης τι να κάνετε αν η απόφραξη αποδειχθεί λίγο πιο επίμονη;
Απαραίτητα εργαλεία και υλικά
• έμβολο απόφραξης ή βεντούζα από καουτσούκ
• μικρή πετσέτα ή κολλητική ταινία
• αποφρακτικό σπιράλ νεροχύτη (για επίμονες περιπτώσεις)
• πένσα ή πτυσσόμενος κάβουρας (ενδεχόμενη η χρήση του)
• κουβά (πιθανή χρήση του)
Πώς να αποφράξετε έναν βουλωμένο νεροχύτη
Τα περισσότερα βουλώματα στους νεροχύτες και στις μπανιέρες οφείλονται σε ένα συνδυασμό από
τρίχες ή κατάλοιπα τροφών μαζί με υπολείμματα σαπουνιού και χλιαρό νερό. Αν έχετε μεταλλικούς
σωλήνες, τότε το καυτό νερό είναι το πρώτο πράγμα που μπορείτε να δοκιμάσετε για να
ξεβουλώσετε το νεροχύτη σας. Και όταν λέω καυτό νερό, εννοώ το νερό να φτάνει καυτό, σε σημείο
βρασμού, στο κάτω μέρος του σωλήνα. Το ζεστό νερό της βρύσης δεν θα προσφέρει καμιά βοήθεια
και ούτε θα λύσει το πρόβλημά σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ρίξετε το βραστό νερό απευθείας στον πορσελάνινο νεροχύτη, αλλά μέσα στον
αγωγό, και μην χρησιμοποιείτε καυτό νερό, αν έχετε πλαστικούς σωλήνες από PVC, καθώς το νερό
πάνω από τους 80 βαθμούς Κελσίου μπορεί να μαλακώσει μερικούς τύπους σωληνώσεων από PVC,
ενδεχομένως να προκαλέσει χαλάρωση των αρμών (και σκεφτείτε ότι το νερό βράζει στους 100
βαθμούς Κελσίου). Τους πλαστικούς σωλήνες προσπαθήστε να τους καθαρίσετε χρησιμοποιώντας
ένα αποφρακτικό έμβολο ή μια βεντούζα.
• Βάλτε στην κουζίνα σας μια μεγάλη κατσαρόλα με 3 - 3,5 περίπου κιλά νερό και αφήστε το να
βράσει ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βραστήρα νερού.
• μεταφέρετε προσεκτικά την κατσαρόλα με το βραστό νερό πάνω από το βουλωμένο νεροχύτη.
• ρίξτε αργά το βραστό νερό στο στόμιο του αποχετευτικού σωλήνα (όχι απευθείας πάνω στην
πορσελάνη) και δείτε αν εξαλείφεται το πρόβλημα της φραγής.
• Αν όχι, προχωρήστε στο επόμενο βήμα, όπου θα χρειαστείτε μια βεντούζα.
Προσπαθήστε να ξεβουλώσετε χρησιμοποιώντας μια βεντούζα απόφραξης
Ο απλούστερος τρόπος για να ελευθερωθεί το σιφόνι είναι η απόφραξη με την παραδοσιακή
βεντούζα των υδραυλικών ή με την πιο σύγχρονη, αντλία αναρρόφησης.
Υπάρχουν δύο μεγέθη βεντούζας. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε διαφορετική βεντούζα για τους
νεροχύτες και διαφορετική για την τουαλέτα. Επιλέξτε το μέγεθος που εφάπτεται καλύτερα στο
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μέρος που θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε, αλλά και για λόγους υγιεινής. Δεν θα πρέπει να τις
μπερδεύετε και να τις χρησιμοποιείτε εναλλάξ.
• Πρώτον, αν πρόκειται για το νιπτήρα του μπάνιου, κλείστε την έξοδο υπερχείλισης, που βρίσκεται
στο πάνω μέρος του νιπτήρα, τοποθετώντας στο άνοιγμα ένα κομμάτι πανί ή καλύπτοντας την
τρύπα με μια φαρδιά κολλητική ταινία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε προηγουμένως χρησιμοποιήσει βραστό νερό, θα είναι καλύτερα να
προσθέσετε τώρα λίγο κρύο νερό, γιατί το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει υδρατμούς που θα
εμφανιστούν γύρω από την τρύπα υπερχείλισης και θα μειώσουν την αντοχή τής κολλητικής
ταινίας, με αποτέλεσμα να μην μείνει σταθερή στη θέση της και να ξεκολλήσει.
• Για καλύτερα αποτελέσματα, επίσης, κλείστε με ταινία ή με πώμα το άνοιγμα της μπανιέρας, αν
υπάρχει στον ίδιο χώρο με τον βουλωμένο νιπτήρα.
• Αν πρόκειται για νεροχύτη κουζίνας ή κάτι παρόμοιο, αφαιρέστε το διχτάκι σουρωτήρι, το
διχτυωτό καλάθι.
• Αν πρόκειται για νιπτήρα τουαλέτας, αφαιρέστε το πώμα αποστράγγισης. Σηκώστε και αφαιρέστε
το ή περιστρέψτε και σηκώστε το.
• Γεμίστε τη βουλωμένη λεκάνη με νερό μέχρι τη μέση.
• Τοποθετήστε το μέρος της βεντούζας, που μοιάζει με στρόγγυλη κούπα, πάνω από την τρύπα
αποστράγγισης και βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει καλά επάνω στην επιφάνεια τού νεροχύτη.
• Ανεβοκατεβάστε τη βεντούζα με γρήγορες και κοφτές κινήσεις, προκαλώντας βίαια ώθηση πάνω
και κάτω. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της αναρρόφησης και με τη δύναμη του νερού, θα ξεκολλήσετε
τις ακαθαρσίες του αγωγού. Διαπιστώστε αν έχει αποτέλεσμα αυτή η μέθοδος, ελέγχοντας κατά
διαστήματα την αποστράγγιση του αγωγού ή τη στάθμη του νερού στο νιπτήρα.
• Αφού καθαρίσει, ανοίξτε την έξοδο υπερχείλισης και τοποθετήστε ξανά το πώμα αποστράγγισης ή
το διχτυωτό καλαθάκι του νεροχύτη.
• Αν το πρόβλημα παραμένει, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
Επίμονος βουλωμένος νεροχύτης, δοκιμάστε το σπιράλ απόφραξης
Αν δεν ξεβουλώσει με τη χρήση της παραδοσιακής βεντούζας, το επόμενο βήμα είναι να δοκιμάσετε
αποφρακτήρα χειρός ή σπιράλ απόφραξης, που υπάρχει σε διάφορα μήκη από 4,5 μέχρι 15 μέτρα.
Ο χειρισμός του δεν είναι δύσκολος, χρειάζεται όμως προσοχή να μην προκληθεί ζημιά στις
σωληνώσεις με κάποιο υπερβολικό ζόρισμα.
• Απομακρύνετε το πώμα του νεροχύτη και επεκτείνει το σπιράλ απόφραξης στην αποχέτευση.
Όταν νιώσετε πως κάτι του φράζει την πορεία τραβήξτε απαλά προς τα έξω.
• Δοκιμάστε ξανά και ασκείστε μαλακή πίεση.
• Επεκτείνετε σε μεγαλύτερο βάθος το σπιράλ μέχρι να νιώσετε ότι έχετε φτάσει στο σημείο
φραγής. Αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει αν η απόφραξη βρίσκεται στο πάνω μέρος του σωλήνα.
• Επαναλάβετε και στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό από τη βρύση, καθώς το νερό αρχίζει να
ρέει ανεμπόδιστα.
• Αν το μήκος του σπιράλ που έχετε ι είναι μεγαλύτερο από την απόσταση μεταξύ του στομίου του
νεροχύτη και του σιφονιού, τότε η φραγή βρίσκεται μετά το σιφόνι. Για να απαλλαγείτε από αυτό,
θα πρέπει να αφαιρέσετε το σιφόνι, παγίδα οσμών και αποβλήτων.
Αν το βούλωμα επιμένει, χρειάζεται λίγη περισσότερη δουλειά, αλλά όχι μεγαλύτερης δυσκολίας.
Πρέπει να λύσετε το σιφόνι για να ανακαλύψετε το πρόβλημα και να το καθαρίσετε, να το
επιδιορθώσετε ή να το αντικαταστήσετε.
Θα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε το σιφόνι και να καθαρίσετε τα τοιχώματά του με μια βούρτσα
και καυτό νερό, ίσως και κάποιο λιποδιαλυτικό απορρυπαντικό. Η αποσυναρμολόγηση του σιφονιού

8 / 11

Συζητήσεις - Μαγειρικές διαδρομές
Δημιουργήθηκε: 1 October, 2020, 13:49

είναι αναγκαία και όταν το βούλωμα εντοπίζεται πιο μέσα, μετά δηλαδή το σιφόνι, προς την
κατεύθυνση ροής του νερού. Στην περίπτωση αυτή καταλληλότερο εργαλείο είναι το σπιράλ
απόφραξης.
• Τοποθετήστε έναν κουβά ή μια λεκάνη κάτω από το σιφόνι του νιπτήρα, για να μαζέψετε το νερό
που θα τρέξει, όταν λύσετε το σιφόνι
• Ξεβιδώστε με την πένσα ή τον κάβουρα τους δύο δακτυλίους, τις δύο βαλβίδες που ανάμεσά τους
υπάρχει το σιφόνι του νεροχύτη. Για να προστατέψετε τους δακτυλίους - ροδέλες, καλύψτε τους με
ένα πανί, πριν τους πιάσετε με τον κάβουρα. Σημειώστε πώς είναι προσανατολισμένες οι πλαστικές
ροδέλες που ξεβιδώνετε
• Αδειάστε το νερό από το σιφόνι στον κουβά. Νερό θα τρέξει επίσης από τις δύο άκρες του
σωλήνα. αποχέτευσης.
• Όπως και στο προηγούμενο βήμα, επεκτείνει το σπιράλ απόφραξης στο επίπεδο τμήμα του
σωλήνα. Τραβήξτε απαλά προς τα έξω.
• Δοκιμάστε ξανά και ασκείστε μαλακή πίεση.
• Επεκτείνετε σε μεγαλύτερο βάθος το σπιράλ μέχρι να νιώσετε ότι έχετε φτάσει στο σημείο
φραγής.
• Τραβήξτε προς τα έξω περίπου 12 εκατοστά πάνω από το καλώδιο και σφίξτε τη βίδα
• Γυρίστε την τροχαλία του σπιράλ σιγά και με απαλή πίεση.
• Σπρώξτε το σπιράλ σε μεγαλύτερο βάθος μέχρι να αισθανθείτε ότι διορθώσατε το βούλωμα.
• Επανατοποθετήστε το σιφόνι και ξεπλύνετε την αποχέτευση με ζεστό νερό από τη βρύση για να
καθαρίσετε τυχόν εναπομείναντα υπολείμματα.
Τι γίνεται με τα χημικά αποφρακτικά;
Μην τα χρησιμοποιείτε. Τα χημικά καθαριστικά δεν είναι φιλικά ούτε προς το περιβάλλον ούτε προς
τους αποχετευτικούς σωλήνες και γενικά το υδραυλικό σύστημα. Και επιπλέον μπορούν να γίνουν
πολύ επικίνδυνα κατά τη χρήση τους. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε τις τεχνικές
οδηγίες καθαρισμού, που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό, αντί των καυστικών χημικών
καθαριστικών.
Τα χημικά καθαριστικά σπάνια είναι αποτελεσματικά σε επίμονες καταστάσεις. Μετά από μια
αποτυχημένη προσπάθειά καθαρισμού με χημικά, θα παραμείνετε με ένα νεροχύτη γεμάτο με
χημικές τοξικές ουσίες που θα πρέπει να απομακρύνετε με το χέρι σας σε έναν κουβά και μετά να
τα ρίξετε στην τουαλέτα.
============================================================================
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Πώς να καθαρίζετε τη βούρτσα των μαλλιών σας
Ποιος ο λόγος να λούζετε τα μαλλιά σας, αν αργότερα θα τα χτενίσετε με μια βρώμικη, γεμάτη
χνούδια βούρτσα; Τα μαλλιά σας και η βούρτσα σας θα φαίνονται καλύτερα αν καθαρίζετε τη
βούρτσα των μαλλιών σας τακτικά.
Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της βούρτσας σας, φροντίστε να εξετάσετε από τι υλικά είναι
φτιαγμένη. Μερικές βούρτσες, όπως αυτές με ξύλινα χερούλια, απαιτούν περισσότερο μαλακή
μεταχείριση από τις άλλες.
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Αφαιρέστε τα μαλλιά από την βούρτσα.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν καθαρίζετε τη βούρτσα σας είναι να αφαιρέσετε τα
μαλλιά που έχουν μπερδευτεί επάνω της. Αυτό θα κάνει την υπόλοιπη δουλειά σας πολύ
ευκολότερη. Το πόσο εύκολα μπορείτε να αφαιρέσετε τα μαλλιά με τα χέρια σας, εξαρτάται από το
σχήμα και είδος της τρίχας της βούρτσας σας. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι είναι
δύσκολο, μπορείτε να δοκιμάσετε να αφαιρέσετε τα μαλλιά χρησιμοποιώντας μια χτένα με λεπτή
λαβή ακόμη και μία οδοντογλυφίδα.
Τρεις τρόποι για να πλύνετε τη βούρτσα των μαλλιών σας.
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να πλύνετε τη βούρτσα των μαλλιών σας. Η
μέθοδος θα πρέπει να επιλέξετε εξαρτάται από το τι υλικό έχετε στα χέρια και τη σύνθεση του
βούρτσα σας.
Πλύνετε τη βούρτσα σας στο νεροχύτη
Αν η λαβή της βούρτσας σας δεν είναι ούτε από ξύλο ούτε από καουτσούκ, μπορείτε να μουλιάσετε
τη βούρτσα σας στο νεροχύτη με νερό και σαμπουάν. Απλά γεμίστε το νεροχύτη με ζεστό νερό (όχι
πολύ ζεστό γιατί η βούρτσα θα μπορούσε να λιώσει) και προσθέστε περίπου ένα κουταλάκι του
γλυκού απαλό σαμπουάν (οποιουδήποτε τύπου). Αναμείξτε το σαμπουάν στο νερό με τα δάχτυλά
σας μέχρι το διάλυμα είναι ομοιογενές. Το σαμπουάν λογικά θα αφαιρέσει τα έλαια και άλλα
υπολείμματα αρκετά εύκολα.
Αφού η βούρτσα σας έχει μουλιάσει στο νεροχύτη για περίπου 30 λεπτά, στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε μια άλλη βούρτσα ή μια παλιά οδοντόβουρτσα για να τρίψετε τη βούρτσα που
καθαρίζετε. Το πλεονέκτημα της χρήσης μιας άλλης βούρτσας αντί για μια οδοντόβουρτσα είναι ότι
μπορείτε να καθαρίσετε και τις δύο βούρτσες ταυτόχρονα.
Αφού η βούρτσα σας έχει τριφτεί καλά, απλά ξεπλύνετε την κάτω από τη βρύση, με χλιαρό νερό.
Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλη τη σαπουνάδα και τις βρωμιές από τη βούρτσα σας,
μπορείτε να την κρεμάσετε ή να την ακουμπήσετε σε μια πετσέτα για να στεγνώσει. Μπορείτε να
δοκιμάσετε να σκουπίσετε τη βούρτσα σας με την πετσέτα, αλλά αυτό είναι δύσκολο και δεν είναι
πραγματικά απαραίτητο.
Αν βούρτσα σας είναι από ξύλο ή από καουτσούκ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια οδοντόβουρτσα
βουτηγμένη σε μια μικρή ποσότητα από το σαπουνόνερο και να τρίψετε με αυτήν ελαφρά τη
βούρτσα σας . Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τη βούρτσα κάτω από τη βρύση με χλιαρό νερό. Μην
αφήνετε την βούρτσα σας να μουλιάσει στο νεροχύτη, ούτε ακόμη και για μερικά λεπτά, και
προσέξτε να μην απορροφήσει νερό η λαβή της.
Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο πιάτων ή το πλυντήριο ρούχων
Αν η βούρτσα σας είναι κατασκευασμένη από ένα καλό, ανθεκτικό πλαστικό που δεν λιώνει εύκολα,
μπορείτε να ακολουθήσετε την εύκολη λύση και να αφήσετε το πλυντήριο να καθαρίσει τη βούρτσα
σας αντί για σας. Αφού αφαιρέσετε τα μαλλιά από τη βούρτσα σας, όπως περιγράφεται παραπάνω,
μπορείτε να τη βάλετε στο πάνω ράφι στο πλυντήριο πιάτων ή στο πλυντήριο ρούχων στο κρύο
πρόγραμμα. Αν πρόκειται να βάλετε τη βούρτσα σας στο πλυντήριο ρούχων, πλύνετε την μαζί με
μερικά σεντόνια ή πετσέτες για να μην χτυπάνε οι άκρες της στον κύλινδρο. (Αυτό θα μπορούσε να
χαλάσει τη βούρτσα σας, για να μην αναφέρουμε τον ενοχλητικό θόρυβο).
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Μην τοποθετείτε τη βούρτσα σας στο στεγνωτήριο αν δεν θέλετε να την καταστρέψετε. Για τον ίδιο
λόγο, χαμηλώστε στο ελάχιστο τη θερμοκρασία στο πλυντήριο πιάτων, εάν πρόκειται αυτή να
χρησιμοποιήσετε αυτή την μέθοδο. Μπορείτε να κρεμάσετε τη βούρτσα σας ή να την ακουμπήσετε
στον πάγκο για να στεγνώσει.
Αμμωνία ή ξύδι
Αν η βούρτσα σας δεν είναι ευαίσθητη, μπορείτε να κάνετε ένα επιπλέον καθάρισμα μουλιάζοντάς
την στο νεροχύτη, είτε σε μείγμα αποτελούμενο από ένα μέρος αμμωνία και τέσσερα μέρη νερό ή
σε διάλυμα αποτελούμενο από ένα μέρος ξύδι και τέσσερα μέρη νερό. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό,
αλλά όχι τόσο καυτό που θα μπορούσε να σας κάψει ή να λιώσει τη βούρτσα σας. Εάν δεν θέλετε να
ρίξετε ξίδι ή αμμωνία στο νεροχύτη σας, μπορείτε να μουλιάσετε τη βούρτσα σας σε έναν κουβά ή
μια λεκάνη.
Αφήστε τη βούρτσα σας να μουλιάσει στο διάλυμα για 10 λεπτά περίπου. Αφού μουλιάσει, ξεπλύντε
την καλά με ζεστό ή χλιαρό νερό. Δεν θέλετε το ξίδι ή αμμωνία να καταλήξουν στα μαλλιά σας.
Έπειτα στεγνώστε τη βούρτσα σας όπως περιγράφεται παραπάνω.
Σημείωση: Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αμμωνία. Χρησιμοποιήστε την μόνο σε καλά
αεριζόμενο χώρο, και να αποφεύγεται την παρατεταμένη έκθεση της στο δέρμα σας.
Διατηρείστε τη βούρτσα σας καθαρή
Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε καθαρή την βούρτσα των μαλλιών σας είναι να την
προστατεύετε από την συσσώρευση υπολειμμάτων σαμπουάν και προϊόντων styling. Να την
ξεπλένετε τακτικά και να προσπαθείτε να αφαιρείτε τα μαλλιά που σκαλώνουν επάνω της
τουλάχιστο κάθε δύο μέρες. Ανεξάρτητα από το πόσο καθαρή θα διατηρηθεί η βούρτσα σας, το
προτεινόμενο είναι η αντικατάστασή της τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να διατηρείτε την
υγεία των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής.
noikokyra.gr
============================================================================

11 / 11

