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Οι λάθος συνδυασμοί 
απορρυπαντικών… 

 

 

α) Ο συνδυασμός αυτών των δύο  ουσιών 
παράγει χλωροφόρμιο και υδροχλωρικό 
οξύ.  

β) Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο 
νευρικό σύστημα, τους πνεύμονες, τα 
νεφρά, τα μάτια και το δέρμα. 

γ) Τα υψηλά επίπεδα του χλωροφορμίου 
μπορεί να προκαλέσουν ζάλη, ναυτία, 
απώλεια συνείδησης, ακόμη και τον 
θάνατο. 

1) Χλωρίνη και οινόπνευμα 



2) Χλωρίνη και αμμωνία 

α) Θα σχηματίσει τοξικά αέρια 
που μπορεί να προκαλέσουν 
σοβαρή βλάβη στο αναπνευστικό 
σύστημα.  
 

β) Οι υψηλές συγκεντρώσεις 
αμμωνίας και χλωραμίνης, ένα 
ιδιαίτερα τοξικό αέριο, 
σχηματίζουν επίσης μια πολύ 
επικίνδυνη εκρηκτική ύλη. 



 
3) Χλωρίνη και ξύδι  

 

Προσθέτοντας ένα ασθενές οξύ 
σε χλωρίνη, σχηματίζονται τοξικά 
αέρια που μπορεί να οδηγήσουν 
σε σοβαρά  εγκαύματα στα μάτια 
και βλάβη στους πνεύμονες. 
 



4) Χλωρίνη και άλλα προϊόντα 
καθαρισμού 
 

Χημικά προϊόντα οικιακής 
χρήσης, όπως καθαριστικά 
τζαμιών, καθαριστικά τουαλέτας 
και απορρυπαντικά πιάτων δεν 
πρέπει ποτέ να αναμιγνύονται με 
χλωρίνη γιατί  ο συνδυασμός 
παράγει αέριο χλώριο.  



5) Μαγειρική σόδα και 
ξύδι 
α) Το ξίδι είναι όξινο, ενώ η 
μαγειρική σόδα είναι μία 
ασθενής βάση. Όταν 
αναμιχθούν αντιδρούν και 
εξουδετερώνει το ένα το άλλο, 
παράγοντας κυρίως νερό και 
καθιστώντας το διάλυμα 
σχεδόν άχρηστο.  

β) Ο συνδυασμός μπορεί να 
προκαλέσει ακόμα και έκρηξη 
αν τα ανακατέψουμε σε ένα 
κλειστό δοχείο. 
 

 



 
6)  Ξίδι και υπεροξείδιο του 
υδρογόνου (οξυζενέ) 
 

Αναμιγνύοντας αυτά τα δύο 
προϊόντα μαζί σε ένα δοχείο 
δημιουργείται υπεροξικό οξύ, το 
οποίο, σε υψηλές συγκεντρώσεις, 
μπορεί να ερεθίσει ή να βλάψει το 
δέρμα, τα μάτια, το λαιμό, τη 
μύτη και τους πνεύμονες. 
 



7) Προϊόντα καθαρισμού 
διαφορετικών εμπορικών 
σημάτων 

Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το 
μείγμα με δύο διαφορετικά 
προϊόντα καθαρισμού θα δώσει 
καλύτερα αποτελέσματα. Κάθε 
φόρμουλα  είναι μοναδική και η 
ανάμιξη τους μπορεί να οδηγήσει 
σε μια αβέβαιη και επικίνδυνη 
χημική αντίδραση.  

 



Πράσινες λύσεις καθαρισμού 
• Για το καθάρισμα των τζαμιών χρησιμοποιήστε νερό 

και ξύδι. 
 

• Η πορσελάνη μπορεί να καθαριστεί εάν την τρίψουμε 
απαλά με ένα πανί και αλάτι. 

 

•  Στον καθαρισμό των σωλήνων βοηθούν τα 
υπολείμματα του γαλλικού καφέ.   
 



•  Όταν μουχλιάζει η κουρτίνα του μπάνιου η σόδα με 
το χλιαρό νερό βοηθάνε. Και για προλάβετε την 
μούχλα αρκεί να τρίψετε το κάτω μέρος της 
κουρτίνας με b a b y o il. 

 

•  Για να απομακρύνετε τα άλατα από το βραστήρα 
αρκεί να αναμείξετε νερό και ξύδι(σε ίδιες ποσότητες) 

 

•  Εάν θέτε να απομακρύνετε έναν ‘’δύσκολο’’  λεκέ 
από του φούρνο τρίψτε λίγη κέτσαπ επάνω του 
αφού πρώτα τον έχετε αφήσει να ζεσταθεί για λίγο.  
 



•  Για τα σημάδια του νερού στο νεροχύτη 
χρησιμοποιήστε φλούδες από πορτοκάλι.   

  

• Για τυχόν σημάδια στους τοίχους  
    το τρίψιμο με οδοντόκρεμα βοηθάει.  
 

• Σε περίπτωση που κάποιο κουζινικό σκεύος έχει 
σκουριάσει βάλτε το σε μία λεκάνη με κάμποσο αλάτι 
και ζεστό νερό.  

 

• Μετά από την επαφή με κρεμμύδι ή σκόρδο τρίψτε τα 
χέρια σας με μαγειρική σόδα.  

 



Απορρυπαντικά με 
Οικολογικό Σήμα 

 

 

• Tα συνηθισμένα 
απορρυπαντικά δεν είναι 
τόσο υγιεινά, καθώς 
περιέχουν συστατικά που 
μπορούν να βλάψουν το 
περιβάλλον και την υγεία μας.  

• Μπορούμε να επιλέξουμε 
φιλικά προς το περιβάλλον 
απορρυπαντικά, που έχουν 
αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Τα αναγνωρίζουμε από το 
λογότυπο του λουλουδιού 

 



Οι λόγοι για να επιλέξουμε οικολογικά απορρυπαντικά 
είναι: 
 

 Είναι αποτελεσματικά σε χαμηλές θερμοκρασίες,  οπότε 
εξοικονομούνται ενέργεια και χρήμα. 
 

 Περιέχουν γενικά λιγότερο επιβλαβείς  
     χημικές ουσίες, σε σύγκριση με τα 

     συνηθισμένα προϊόντα 

 

 Δεν είναι τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς και να είναι 
βιοαποικοδομήσιμα.  
 

  Η συσκευασία τους προτιμά ανακυκλωμένα υλικά ,είναι 
ανακυκλώσιμη και βασίζεται σε πολύ λιγότερο πλαστικό. 



Ο δεκάλογος της σωστής 
χρήσης των απορρυπαντικών 

1. Διατηρήστε τα προϊόντα καθαρισμού στην αρχική τους 
συσκευασία με τις  αρχικές ετικέτες τους.  
  

2. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε ή τουλάχιστον προσπαθήστε να 
χρησιμοποιείτε λιγότερη χλωρίνη και αμμωνία στο σπίτι σας.  
  

3. Εάν χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή αμμωνία, φροντίστε να 
ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 
  

 



4. Μην αναμιγνύετε ποτέ χλωρίνη με άλλα οικιακά προϊόντα 
καθαρισμού.  
 

5. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στη 
συσκευασία.  
  

6. Κρατήστε όλα τα προϊόντα καθαρισμού μακριά από παιδιά. 
 

7. Μη χρησιμοποιείτε ποσότητες απορρυπαντικού παραπάνω από 
τις απαραίτητες. 
 

8. Μειώστε την ανάγκη χρήσης απορρυπαντικών,  φροντίζοντας  
για τη διατήρηση της καθαριότητας. 
 

 



 

9. Προτιμάτε απορρυπαντικά μη τοξικά, τα οποία είναι 
βιοδιασπώμενα. 
 

10. Χρησιμοποιείστε εναλλακτικούς τρόπους καθαρισμού, 
φιλικούς προς το περιβάλλον. 

 

 



 

Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά  

  

Πρέπει όμως: 
• Να υπάρχει μέτρο 

 

• Να κάνουμε σωστή χρήση των 
απορρυπαντικών 

 

• Να σεβόμαστε το περιβάλλον 



Σας ευχαριστούμε 
για την προσοχή σας! 

Β3  ΓΕΛ ΒΑΜΟΥ 

2017-18 
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