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Rengøring af boligen udendørs
Vil du rengøre huset udvendigt er det nemt, miljøvenligt og billigt at gøre det med regnvand. Og, det er en
god ide, at rengøre det i regnvejr eller når det er fugtigt og tåget. Så er alger, mos og flueklatter godt
opblødte, og det er ikke nøvendig med så mange kemikalier. Så på med det gamle regntøj og
plasthandskerne.
Rengøring af vinduer:
Du skal bruge et fad med regnvand, gammeldags soda (Na2CO3), opvaskemiddel, en gammel fejekost, et ½
litermål og gerne en mikrofiberklud. Soda, som er meget basisk (pH10) binder kalken i vandet, så der ikke
dannes klæbende kalksæber på ruden, men kalsiumcarbonat ((CaCo3) som er et pulver.
Min opskrift på miljøvenlig rengøring af af vinduer, karme og træværk med algevækst er følgende:
1. Rengør i fugtigt vejr eller i regnveejr
Fordi: Alger og mos er opblødte, så der ikke skal bruges så meget kemi. Og regnvand er er gratis,
det er nemt og det giver ikke striber på glas
2. Start evt. med feje vinduer, udhæng og døre for spindelvæv med en langsakfet kost.
3. Start med det reneste (vinduer) til det mere beskidte ( alger på vægge)
4. Opløs ca ½ dl soda i varmt vand i et vandfad og tilsæt et skvæt miljømærket opvaskemiddel.
Fordi: Soda og miljømærket opvaskemiddel er effektivt, fint for miljøet og giver flotte klare ruder
5. Skrub ruderne med en langskaftet kost, så du kan komme godt omkring. Lad midlet virke nogen tid
Fordi: Det er hurtigere og du bruger dine store muskler. Står du med en lille børste, vil du bruge
dine små muskler, og du bliver hurtigere træt
6. Skyl efter med vand fra regnvandstønden og brug ”kop”metoden1, eller brug haveslangen
Fordi: Regnvand er kalkfattigt og efterlader ikke kalkplettet på ruderne. Det er gratis, og
regnvandsbeholderen skal alligevel tømmes inden vinteren. Skal det være meget fint, kan ruderne
skrabes med en squiser.
7. Når alle vinduer er vasket skrubbes smøres midlet på træværk, garageport m.v. trækker lidt, og
skylles efter med kopmetoden.
8. Er der mere sæbevand tilbage, så giv affaldsbeholdere en omgang.
9. Da der ved ”kopmetoden” kan komme vand ind i revner aftørres vinduer i falsen
Se foto, nederst
Se mere på min blog: FruGrøn.dk
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Tøm regnvandsbeholderren, og brug ”kop”metoden = kast regnvand op med en kop, og afskyl vinduer/vægge
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Garage rengjort i regnvejr. Med sodavand tilsat opvaskemiddel.

Se videoen: Huset er rengjort på 1 time med meget lidt kemi.
https://www.facebook.com/annegreterasmussen/videos/10219716531319378/
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