Vsak en korak za čisto vodo

Sodelujte!

»Narava za vodo« je slogan letošnjega svetovnega dne voda, ki opozarja na trajnostne,
naravne rešitve za težave, s katerimi se dandanes soočamo tudi na vodovarstvenem
področju. Na kakovost pitne vode in varovanje vodnih virov lahko vpliva prav vsak
posameznik – že v domačem okolju.

Imate lastno idejo ali recept za naravno čistilo? Pošljite nam ga in objavili ga
bomo v rubriki ‘’Vsak en korak’’ na naši spletni strani ter objavili na družbenem
omrežju Facebook. Za sodelovanje pri okoljevarstvenih aktivnostih pobude
‘’Vsake en korak’’ vas bomo nagradili s praktičnim darilom družbe Kostak.

Pomemben korak k tem ciljem je že zmerna, premišljena raba pralnih in čistilnih sredstev, ki pogos
to vsebujejo snovi, ki škodujejo okolju. Najboljša je izbira naravnih sredstev za čiščenje in pranje. Ob
tej priložnosti smo zbrali nekaj nasvetov za naravno, okolju prijazno čiščenje in vzdrževanje doma.

DELAVNICA NA TEMO
ODPADNIH VODA

Enostavne sestavine za čist dom

Vabimo vas, da se nam v četrtek, 22.
marca, ob 15.30 pridružite na sedežu
družbe Kostak, na delavnici o odvajanju
in čiščenju odpadnih voda.

Številne sestavine naravnih čistil lahko najde
mo že v kuhinjski omarici: limona, kis, sol, soda
bikarbona, naravno milo … Za čiščenje vseh vrst
površin lahko pripravimo enostavno čistilo: v 2
litra vode vmešamo 1,5 dl alkoholnega kisa in
0,75 dl sode bikarbone in čistilo je pripravljeno.
Nalijemo ga v pršilko, s katero ga nanašamo na
površino. Takšno čistilo je univerzalno, obstojno
in primerno za odstranjevanje vodnega kamna,
čiščenje ploščic, steklenih površin, ogledal in os
talih površin.
Trdovratnejše madeže lahko očistimo z mešani
co vode, sode bikarbone in soli. S tako mešanico
lahko očistimo pečico, pult ali kuhinjsko posodo.
Za odstranjevanje vodnega kamna v kuhinjskih
posodah pa je preverjen recept mešanica dveh
skodelic vode in pol skodelice alkoholnega kisa,
ki naj nekaj minut vre v posodi. Nato posodo
odstavimo ter še toplo dobro speremo z vodo.
Limona je odlično sredstvo za dezinfikaci
jo površin, hkrati pa odstranjuje madeže (na
površinah in tudi na perilu) in vodni kamen ter s
svojim vonjem vnaša svežino v prostor.

Za domači pralni prašek v treh litrih vode zavre
mo 125 g nastrganega naravnega mila. Dodamo
pol skodelice alkoholnega kisa, za lepši vonj
lahko dodamo eterično olje. Za čiščenje belega
perila dodamo še pol skodelice sode bikarbone.
Ohlajeno mešanico shranjujemo v zaprti posodi,
da se ne strdi.
Namesto mehčalca v boben pralnega stroja
lahko enostavno vlijemo 0,5 do 1 deciliter al
koholnega kisa. Zmehčal bo perilo in vodo ter
hkrati očistil tudi pralni stroj.

Zanimivost: belo vino in kokakola
Kot sredstva za čiščenje lahko uporabimo tudi
druge izdelke, ki jih najdemo doma. Ste vede
li, da madeže rdečega vina lahko odstranite z
belim vinom? Zelo uporabna je tudi kokakola.
Uporabimo jo lahko za odstranjevanje rje, trdo
vratnih madežev in vodnega kamna, z njo lahko
očistimo celo wc školjko.
V torek, 20. marca, ob 20.30
vabljeni k ogledu oddaje
Ozadja na Ansat TV. Tema
oddaje: ODPADNE VODE.

Predstavili bomo dejavnosti na področ
ju kanalizacije, čiščenja odpadnih voda
in malih komunalnih čistilnih naprav ter
si na kratkem sprehodu ogledali objekte
javne kanalizacije.
Več na spletni strani www.kostak.si.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ: VODA
Ob svetovnem dnevu voda vas vabimo,
da vzamete v roke fotografski aparat ali
telefon in naredite fotografijo, povezano z vodo. Motivi so lahko najrazličnejši,
fotografije pa naj prihajajo iz domačega,
posavskega okolja.
Pokažite nam, kako VI doživljate vodo!
Izbor najboljših fotografij bomo objavili
na naši spletni strani in družbenih omrež
jih, najboljše fotografije bomo natisnili in
razstavili v avli poslovne stavbe Kostak,
kjer bodo na ogled vsem obiskovalcem.
Več na spletni strani www.kostak.si.
Avtorje najboljših fotografij nagradimo!

