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Taller de bricolatge: Productes de neteja

QUÈ?
Els productes de neteja comercials poden contindre algunes substàncies tòxiques i
contaminants que acaben tenint un impacte negatiu sobre el medi ambient i la salut
humana. Poden, fins i tot, causar danys si s’usen de manera inadequada. És “hora de
desintoxicar” amb aquesta guia per a elaborar els teus propis productes de neteja
respectuosos amb el medi ambient. Són fàcils de fer i no et danyen a tu ni el medi
ambient.
QUI?
Amb la teua família, amics, companys, veïns, estudiants o qualsevol persona interessada.
ON?
A casa, a l’escola, al treball o a qualsevol lloc on pugues fer el taller.
QUAN?
Prepara-ho per endavant i dus-ho a terme durant l’EWWR
COM COMUNICAR-HO?
1 Informa els potencials participants via correu electrònic o mitjans socials (per
exemple: esdeveniment en Facebook) abans de l’EWWR, incloent-hi una llista dels
ingredients necessaris per a elaborar els productes de neteja ecològics.
2 Utilitza el pòster de l’EWWR per a anunciar la teua activitat.
3 Difon el teu taller a través dels mitjans socials amb les etiquetes que s’indiquen a peu
de pàgina i inspirant altres per a unir-se o organitzar esdeveniments similars.
PER QUÈ?
Un taller de productes de neteja ecològics és una fantàstica manera de mostrar que no
necessitem comprar productes de neteja cars i amb multitud de productes químics.
Podem fer-los nosaltres mateixos de manera fàcil amb ingredients no tòxics
COM POTS PARTICIPAR-HI?
1. Registra la teua acció en
2. Revisa la llista de productes que vols elaborar i la llista d’ingredients necessaris.
3. Prepara tots els ingredients i utensilis necessaris per endavant.
4. Durant el taller, dona instruccions clares als participants.
5. Després del taller, hauries d’organitzar una enquesta senzilla per tal de millorar
l’activitat per a la pròxima vegada.
6. Comparteix les teues fotos i resultats en mitjans socials i amb el teu coordinador
local.
INGREDIENTS SEGURS PER A L’ELABORACIÓ DE PRODUCTES DE NETEJA
La major part dels productes de neteja poden fabricar-se simplement amb bicarbonat de
sodi, vinagre, sabó i aigua, encara que també hi ha altres ingredients que podrien ser útils
per a usos específics. Aquesta és una llista no exhaustiva d’ingredients que pots emprar
per a netejar la teua llar.
Bicarbonat
El bicarbonat és un producte habitual en la nostra llar molt versàtil. Neteja, elimina olors,
ablaneix l’aigua i talla la diarrea.

Sabó
El sabó sense aroma en forma líquida (juntament amb les pólvores o les pastilles) és
biodegradable i ho neteja quasi tot. El tradicional sabó de llosa és un exemple de sabó
mediambientalment sostenible sense productes químics perillosos. També és un ingredient
de neteja versàtil.
Suc de llima.
El suc de llima, tot i ser un d’àcids alimentaris més forts, és útil contra la major part dels
bacteris de la llar. A més, proporciona una olor agradable i refrescant i fa que la teua casa
brille.
Vinagre blanc
El vinagre blanc és un àcid mitjà, amb molts usos per a la neteja de tota la casa. Pot emprarse per a qualsevol cosa, com ara eliminar taques, desembossar desguassos, desinfectar,
eliminar olors i, fins i tot, eliminar adhesius.
Sosa
La sosa comercial és carbonat sòdic deshidratat, un mineral. Desgreixa, elimina taques,
ablaneix l’aigua i neteja parets, rajoles, aigüeres i banyeres.
RECEPTES DE PRODUCTES DE NETEJA ECOLÒGICS CASOLANS
- Netejador multiusos
Mescla 1/2 tassa de vinagre i 1/4 de tassa de bicarbonat en 2 litres d’aigua. Empra aquest
producte per a eliminar incrustacions de calç en la mampara de la dutxa, accessoris de crom
del lavabo, finestres, espills, etc.
- Sabó per a rentaplats
Mescla a parts iguals sosa, bicarbonat i sal. Augmenta lleugerament la quantitat de sosa si
l’aigua és dura.
- Detergent per a la llavadora
Mescla 2 tasses de sosa amb 150 grams de sabó de llosa ratllat o en escates. Posa’n 1
cullerada per a rentades amb poca brutícia i 2 per a roba molt bruta.
Per a més informació, visiteu:

