
Etikka
Todellinen yleispesu- ja raikastusaine.

Pesuaineyritykset houkuttelevat 
meitä ostamaan jokaiselle tahralle 
ja jokaiselle kotimme neliömetrille 
oman pesuaineen. Ihmiset haluavat 
pesuaineisiin yhä enemmän 
”taikuutta” eli väriä, tuoksua, 
kuplia, vaahtoa. Ominaisuuksia, 
joilla ei ole pesutehon kanssa 
mitään tekemistä, mutta kylläkin 
ympäristökuormituksen ja hinnan.

Pesuteho liitetään usein suoraan 
kemikaaleihin. Mihin ovat unohtuneet 
vanhat niksit eli liottaminen 
ja mekaaninen hankaaminen? 
Tekniikan lisäksi etikka on oiva aine; 
edullinen ja sopii melkein kaikkeen 
puhdistukseen. Haittana on vain 
tuoksu, joka onneksi hälvenee jo 
muutamassa minuutissa.

Pinttyneet akvaarion ikkunat, 
maljakot ja pullot saat uudelleen 
kirkkaaksi puhdistamalla ne etikasta 
ja suolasta tehdyllä puurolla. myös 
samentuneet juomalasit  harjataan 
puhtaaksi etikka-suolapuurolla. 
Lopuksi pestään puhtaalla vedellä. 
Suola poistaa lian syvennyksistä ja 
etikka irrottaa kalkkikertymät.

Jos kivinen pöytälevy on 
rasvatahrojen peittämä, kostuta 
tahrat etikalla, anna vaikuttaa jonkin 
aikaa ja huuhdo vedellä.  Myös 
korjauslakkatahrat saat pois pöydältä 
tai kirjoituskoneesta pyyhkimällä ne 
etikalla.

Huuhteluaineen sijasta voit käyttää 
etikkaa (korkeintaan kahvikupillinen) 
pehmentämään pyykkiä pesukoneen 
viimeisellä huuhdontakerralla. 
Samalla kirkastuvat värit. Käsinpesussa 
etikkahuuhdonta neutraloi saippuan. 
Tällöin esimerkiksi villapyykki ei 
vanutu niin helposti.
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Kaakeleista saat kalkkikertymät pois 
hankaamalla niitä ohentamattomalla 
väkiviinietikalla.

Ikkunanpesuun tarvitset etikkaa 
ja vettä suhteessa yksi osa vettä, yksi 
etikkaa. Tehoaineeksi voit 
lisätä hiukan astianpesuainetta.

Kattiloiden pinttymät puhdistat 
seuraavalla tavalla: keitä kattilassa 
etikkavettä (2/3 etikkaa, 1/3 vettä), 
lisää siihen teelusikallinen suolaa ja 
anna nesteen seisoa kattilassa yön yli.

Kahvipannusta saat ruskeat tahrat 
pois hankaamalla kannua ensin 
etikka-suolaliuoksella ja huuhtomalla 
sitten kiehuvan kuumalla vedellä. 
Sama tehoaa posliiniseen teepannuun, 
elleivät teepinttymät ole liian vanhoja.

Kalkki irtoaa vastusten 
metallipinnasta, kun keität 
vastuksia etikkavedessä. Sitkeiden 
kalkkikerrosten kohdalla anna 
etikkaveden vaikuttaa yön yli tai 
keitä vastuksia voimakkaassa suola-
etikkaliuoksessa.

Etikka kirkastukseen
Etikka kirkastaa pyykinpesussa 
värit. Samalla kuidut puhdistuvat 
ja pehmenevät. Annostele etikkaa 
korkeintaan kahvikupillinen 
koneellista kohden. Käsinpesussa 
lorauta etikka viimeiseen 
huuhteluveteen.

Teräsesineet ja –astiat voit 
puhdistaa ja kiillottaa puhtaalla 
etikalla.

Juomalasit saat erityisen kirkkaiksi 
huuhtomalla ne lämpimällä vedellä, 
jossa on hiukan etikkaa.

Etikka raikastukseen
Tupakanhaju katoaa, kun  asetat  
huoneeseen  laakean astian, 
jossa on etikkavettä. Samalla voit 
pyyhkiä lattian ja matot laimealla 
etikkavedellä.

Terveydelle haitalliset tuoksusprayt 
ja hajusteet voit korvata pyyhkimällä 
lattian etikkavedellä. Samalla torjut 
myös etikkaa välttelevät kärpäset ja 
muut hyönteiset.

Etikka tahranpoistoon ja  
pesuun
Etikalla poistat helposti kalkkitahrat 
esimerkiksi pesualtaista. Vesihanojen 
kalkkeutuneet poresuuttimet voit 
puhdistaa tiputtamalla ne joksikin 
tunniksi etikkaan.

Pesukoneen voit puhdistaa kalkki- 
ja saippuajäänteistä kaatamalla 
koneeseen neljä litraa etikkavettä 
(noin 1/3 etikkaa ja 2/3 vettä) ja 
säätämällä koneen valkopesulle. Yksi 
huuhdontakerta riittää ja kone on 
puhdas.
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