
BORAKS - POŻYTECZNE PRZEPISY:
 

Uniwersalny środek czyszczący:
Należy wymieszać 1/2 szklanki octu i 2 łyżki boraksu (lub 1/4 szklanki sody oczyszczonej) z 2 litrami wody. Można dodać 
kilka kropli ulubionego olejku eterycznego, np. lawendowego. Powstały środek skutecznie usuwa osad z wody na 
bateriach umywalkowych. Używamy go do czyszczenia elementów chromowanych, okien, luster, ścian, zmywalnych tapet
etc.

 

Udrażnianie rur:
Wsypujemy pół szklanki boraksu w zapchaną rurę odpływową, następnie powoli zalewamy dwoma szklankami wrzącej 
wody. Pozostawiamy na 15 minut i ponownie spłukujemy odpływ gorącą wodą.

 

Czyszczenie zlewu, wanny, umywalki, kafelek:
Mieszamy boraks z wodą (ok 1 szklanki boraksu i 1/4 szklanki wody). Lepszy efekt da pasta na soku lub kwasku z 
cytrynowym. Pastę rozsmarowujemy na czyszczonej powierzchni i zostawiamy na 15 minut, po tym czasie zmywamy ją 
gorącą wodą.

 

Czyszczenie sedesu:
Muszlę klozetową czyścimy szczotką zamoczoną w wodnym roztworze boraksu (pół szklanki boraksu na 2 l wody). W 
przypadku silnego zabrudzenia wsypujemy do muszli pół szklanki boraksu i pozostawiamy na 1-2 godziny. Następnie 
szorujemy muszlę szczotką i spłukujemy.

 

Boraks to doskonały środek wybielający i zmiękczający tkaniny. W tym celu dodajemy pół szklanki boraksu do pralki 
razem ze stosowanym środkiem piorącym (proszek, orzechy piorące lub kule piorące).
 

Usuwanie plam:
Boraks pomoże również w usunięciu plam. W tym celu przygotowujemy roztwór z 1 czubatej łyżki boraksu i 4l wody, w 
którym moczymy splamioną tkaninę ok. 30 minut, a następnie pierzemy jak zwykle.

 

Plamy na dywanach i wykładzinach
Plamy suche – przygotowujemy pastę z boraksu i wody, i wcieramy ją gąbką w plamy. Gdy pasta wyschnie, 
zeskrobujemy ją i dywan dokładnie odkurzamy.

Plamy mokre – mieszamy 1/2 szklanki boraksu z 1,5 szklanki wody i tym roztworem polewamy plamę. Osuszamy suchą 
gąbką.

Plamy z pleśni na tkaninach usuniemy wcierając w zapleśniałe miejsca roztwór przygotowany z pół szklanki boraksu i 2 
szklanek gorącej wody. Pozostawiamy tkaninę na kilka godzin w wodzie, a następnie dokładnie płuczemy!

 

Usuwanie przykrych zapachów
Boraks usuwa zapachy z psujących się resztek jedzenia czy moczu. W tym celu wystarczy pojemnik na śmieci czy kocią 
kuwetę umyć roztworem boraksu albo posypać go na dno.

 

Boraksem zwalczamy mrówki, pchły, rybiki, karaluchy i inne insekty.
Przygotowujemy galaretkę i ustawiamy w miejscu występowania insektów. Po ostudzeniu dodajemy łyżkę stołową 
boraksu. Karaluchy zwalczymy proszkiem powstałym z wymieszania 1 łyżki boraksu i łyżeczki cukru pudru. Wysypujemy 
małe kupki w miejscach nawiedzanych przez karaluchy. Zapchlone miejsca posypujemy suchym boraksem i po kilku 
godzinach dokładnie odkurzamy.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Używając boraksu należy przestrzegać zasad:

Stosować odzież ochronną (rękawice gumowe itd.)



Unikać kontaktu z oczami, skórą.

Nie wdychać, nie spożywać!

Trzymać w ukryciu poza zasięgiem dzieci i zwierząt!
 

W przypadku dostania się do oczu należy ostrożnie przepłukiwać przez kilka minut wodą, jeśli osoba stosuje soczewki 
należy je ostrożnie usunąć i kontynuować przemywanie. Po bezpośrednim kontakcie (w przypadku dostania się do nosa, 
dróg oddechowych, lub przewodu pokarmowego) należy zasięgnąć porady lekarza. BORAKS działa drażniąco na oczy.

UWAGA!  może wpływać szkodliwie na płodność oraz dziecko w łonie matki, dlatego należy zachować szczególną 
ostrozność, jeśli kobieta jest w ciąży.


