FJERN RESTER AF NEGLELAK OG TYGGEGUMMI

ACETONE kan bruges til mange ting og er især virksomt, når pletter af
neglelak, rester af klistermærker, olie, læderfarve og læbestift skal fjernes.
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Fremgangsmåde:
1. Læg køkkenrulle under pletten.
Tag handsker på.
2. Væd et stykke vat med acetone.
3. Dup og gnid på pletten, så du får så
meget farve som muligt af.
4. Gnid pletten godt ind i opvaskemiddel.
5. Læg skjorten i en pose en times tid.
6. Vask skjorten som normalt.
Tip: Prøv først at duppe med acetone på et ‘usynligt’ sted for at se, hvordan
tekstilet reagerer. Skift vattet tit, så du ikke tværer den allerede fjernede
farve ud på skjorten igen.

KALK I OPVASKEMASKINEN

Højt el-forbrug og mælkehvide belægninger på glassene er, hvad du får,
hvis din opvaskemaskine er kalket til. Med en skuffefuld citronsyre kan
du fjerne disse faktorer – og citronsyre er et rent naturprodukt, der findes i
blandt andet planter, frugter og bær.
Fremgangsmåde:
1. Tøm opvaskemaskinen, og fyld
sæbeskuffen med citronsyre.
2. Kør et normalt program.
3. Opvaskemaskinen er nu afkalket,
og dine glas vil igen blive blanke
efter opvask.
Tip: Citronsyre kan også bruges til at fjerne pletter fra frugtsaft på tøjet og til
at rense messing og kobber.

VÆK MED RUST OG KALK I TOILETTET

Gode tips til hus & have

STOPPEDE AFLØB

Propper af hår, fedt, sæbe og slam er, hvad du risikerer, at afløbet gemmer
på. Det er irriterende, når vandet løber langsomt gennem rørene. Og endnu
mere irriterende, hvis afløbet helt stopper. For slet ikke at tale om lugten.
Fremgangsmåde:
1. Hæld en halv liter flydende afløbsrens i
vasken.
2. Vent en time.
3. Skyl afløbet igennem med rent vand.
4. Gentag om nødvendigt proceduren.
Tip: Afløbsrens kan opløse propperne af hår, fedt, sæbe og slam, så der igen
bliver godt træk i afløbet. Afløbsrens kan med fordel benyttes regelmæssigt
for at forhindre tilstoppede afløb.

BLANK KØKKENVASK

Fra mat til skinnende stålvask
Køkkenvasken bliver hurtigt ridset og mat at se på. Den bliver selvfølgelig
ikke ny, men den bliver ny at se på, hvis du med jævne mellemrum giver
den en omgang efter denne metode.
Fremgangsmåde:
1. Rengør vasken med lidt opvaskemiddel
og en børste.
2. Rør wienerkalk og husholdningssprit sammen til en lind ”grød”.
3. Dyp kluden i ”grøden”, og poler stål
vasken grundigt. Dyp kluden i ”grøden”
efter behov.
4. Poler efter med en tør, ren klud.
Tip: Wienerkalk affedter hænderne, og derfor bør du bruge handsker.
Der skal arbejdes hurtigt, for husholdningsspritten fordamper hurtigt.
Pudsemidlet lægger en skinnende hinde på vasken, og det er muligt at
pudse den op flere gange med en tør klud.

Stærk Kalk & Rustfjerner, er et special-rensemiddel til afrensning af
rust og kalksten i f.eks. wc-kummer, samt afrensning af rust på f.eks.
haveredskaber og værktøj.

UTÆTTE URTEPOTTER/ KRUKKER

Fremgangsmåde:
1. Tag handsker på. Fjern vandet fra toilettet
ved at pumpe med toiletbørsten.
2. Hæld kalk- og rustfjerner på toiletskålen,
og fordel det på kalk- og rustaflejringerne.
3. Er aflejringerne særligt genstridige, kan du
væde toiletpapir med kalk- og rustfjerner
og klistre det på aflejringerne. Lad det
sidde og virke nogle minutter.
4. Med skuresvampen fjernes kalk- og rustaflejringerne.
5. Efterskylles grundigt med vand.

Fremgangsmåde:
1. Tag handsker på. Hæld en del vand
glas og fem dele vand i lerkrukken.
Drej krukken, så blandingen fordeles
over hele krukkens inderside.
Gentag denne proces flere gange.
2. Hæld resten af blandingen ud, og lad
krukken tørre. Blandingen danner en
usynlig, vandtæt hinde. Efter 3-5
døgns tid kan krukken tilplantes

Tip: Er der tale om meget genstridige kalk- og rustaflejringer, kan du med
fordel gentage behandlingen.

Hvis dine krukker og vaser af keramik, lertøj mm. er utætte, kan du tætne
dem med vandglas.

Tip: Fremgangsmåden kan også benyttes til at tætne vaser og krukker af terracotta. Med en vandtæt hinde forhindrer du også skæmmende
kalkaflejringer på ydersiden af krukkerne.

Rengøring af Grill riste / BRADEPANDER

Fremgangsmåde:
1. Kom grillristen eller bradepanden i en
plastpose, hæld 1/4 liter Salmiakspiritus
25 % i posen.
2. Luk posen og lad det stå natten over.
(udendørs).
3. Dampene har herefter løsnet alt det fastbrændte, hvorefter man nemt kan vaske og
gøre risten/bradepanden klar.

Tip: Salmiakspiritus har en meget stikkende lugt, derfor bør dette gøres
udendørs i frisk luft. (Undgå at have næsen ind over posen, når denne
åbnes.)

Vinduespudsning

Hvorfor betale i dyre domme for glasrens, når du hurtigt, nemt og billigt
selv kan fremstille dit eget? Er også velegnet til rengøring af fedtede flader.
Fjerner effektivt trafikfilm fra bilruder.
1. Lav en opløsning af ½ dl Salmiakspiritus
8%, ½ dl Sprit 93 %, ”ti dråber” opvaskemiddel og ½ L vand i en sprayflaske.
2. Spray vinduet med midlet.
3. Vask vinduet med en viduesvasker.
4. Brug en vinduesskraber til at fjerne så
meget vand som muligt fra vinduet.
5. Puds og polér vinduet med en god klud.

HER er noget du skal vide,
inden du går igang.....
Inden du skal fjerne pletter på tøj, så prøv først på et ‘usynligt’ sted. På den
måde sikrer du dig, at det ikke går galt. Mange af de husholdningskemikalier,
vi bruger i vor dagligdag, skal omgås med en vis varsomhed.
Læs derfor altid brugsanvisningen, inden du begynder. Læg mærke til om
der skal bruges handsker eller anden beskyttelse. Hvis du vil have
yderligere information om Borups produkter kan du benytte
dig af vores hjemmeside:

www.borup.info

Gør det selv - bedre
Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53, 4140 Borup
t: 57 56 00 20 f: 57 56 00 21
e: borupkemi@borupkemi.dk w: borupkemi.dk

Afkalkning af kaffemaskiner m.m.

EDDIKESYRE 32 % kan benyttes til afkalkning af
kaffemaskiner i forholdet 1:4. Skyl efter med tre
hold rent vand.
Også el-kedler kan afkalkes med eddikesyre
32% i forholdet 1:4. Husk at skylle el-kedlen
godt inden brug.
Efterhånden aflejres der kalk i dampstrygejernet,
da vandet ved opvarmning fordamper (kun kalk
tilbage), hvorefter kalken sætter sig i dyserne,
og derfor er det en god ide at afkalke sit dampstrygejern med jævne mellemrum.

Grundrens / affedtning

Effektiv afrensning og affedtning før malearbejde, eller bare en grundig
rengøring så er GRUNDRENS/MALERENS sagen.
Træværk med et gult skær på paneler og døre
– er sikkert et tykt lag fedtet nikotin.
Fremgangsmåde:
1. Tag handsker på. Hæld grundrens og varmt
vand i en balje/spand, i forholdet 1:5.
2. Vrid en klud op i blandingen, og vask
træværket ned.
3. Vask/skyl efter med rent vand.

Fremgangsmåde:
1. Hæld eddikesyreblandingen i dampstrygejernet. (1:10).
2. Skru helt op for dampen, og stryg et viskestykke. Herved kommer kalken
ud i klumper. Gentag eventuelt afkalkningsprocessen, hvis der er mere
kalk i strygejernet.

Tip: Det angivne blandingsforhold er til brug for
særligt genstridigt snavs
og før maling af træværk.
Ved grundrengøring er blandingsforholdet 1:20.
Ved almindelig rengøring er blandingsforholdet 1:50.

Rødvinspletter på den nye dug

Pletter af græs

Kaffe og vinpletter kan fjernes ved at
gennemvæde pletten med Glycerin inden
almindelig vask. Glycerinen trænger ind i
fibrene (blødgør), og opløser farvestofferne
i vinen/ kaffen.

CELLULOSEFORTYNDER fjerner de fleste pletter af græs, harpiks og fedt,
ligesom det i mange tilfælde er et effektivt middel til fjernelse af graffiti.
Fremgangsmåde:
1. Tag handsker på.
2. Læg sammenfoldet køkkenrulle
ind under græspletten.
3. Væd vattet i Cellulosefortynder, og gnid
på pletten.
4. Gnid opvaskemiddel ind i pletresten.
5. Vask tøjet som normalt.

Fremgangsmåde:
1. Gennemvæd pletten med glycerin.
Put dugen i en plastikpose, luk posen
og lad glycerinen virke i cirka ti timer.
2. Vask derefter dugen som normalt.

Pletter fra kuglepenne på skjorten

Kuglepensstreg på skjorten, eller farver fra tusch- og spritpenne, kan fjernes
med Husholdningsprit.
Fremgangsmåde:
1. Læg et gammelt viskestykke
under pletten.
2. Væd et stykke vat med sprit,
og gnid på pletten.
3. Gnid derefter pletten ind i
opvaskemiddel, put skjorten i
en plastpose og luk den, og lad
det virke i cirka seks timer.
4. Vask derefter skjorten som
normalt.
Tip: Prøv først et usynligt sted på tekstilet. Nogle tekstiler tåler ikke sprit. I
disse tilfælde vil spritten afblege farven, og der er så ikke noget at gøre.
Det er vigtigt, at der ikke er noget overskudsfarve i det viskestykke, der bruges som underlag. Ellers vil du få en farveplet på tøjet.
OBS: Husholdningssprit er ligeledes særdeles velegnet til pudsning af spejle,
vinduer samt tv-skærme m.m.

Tip: Ikke alle tekstiler kan tåle Cellulosefortynder, hvorfor det altid er vigtigt
at prøve på et ’usynligt’ sted først.

Polering af cykel

Det kan ofte være svært at få cyklen poleret flot op. Mineralsk Terpentin og
Rå Linolie fjerner effektivt smuds og snavs på lakerede dele.
1. Opløs 1 tsk. Rå Linolie i 250 ml
Mineralsk Terpentin.
2. Smør de lakerede dele med
blandingen.
3. Polér efter med en blød klud.

Rustne cykelkæder / Oliepletter på fliser

LUGTFRI PETROLEUM, er effektiv når rusten skal ’blødes’ op på cykelkæden.
Læg kæden i ’blød’ i Lugtfri Petroleum natten
over. Herefter smøres kæden igen og sættes på
cyklen. Lugtfri Petroleum er også velegnet til at
fjerne oliepletter på betonfliser.
Fremgangsmåde:
1. Tag handsker på. Hæld lugtfri petroleum på
oliepletterne. Vent cirka 20 minutter, så
petroleummet får mulighed for at opløse olien.
2. Drys grå cement på fliserne, så cementen
har mulighed for at suge petroleummet op.
Gentag behandlingen til pletten er væk.
3. Fej fliserne.
OBS: Dette er kun til grå cement fliser.

Behandling og pleje af indendørs træværk

RÅ LINOLIE/ JOMFRU LINOLIE er særdeles
velegnet til behandling af indendørs overflader som f.eks. træværk (alle typer træ),
samt til klinker, terrazzo, marmor, granit,
sten og linoleum.

KALK I VASER OG KARAFLER

Smalle vaser, karafler, kolber og flasker kan være svære at rengøre ordentligt. Med tiden vil der aflejre sig kalk på glassets inderside, der
skæmmer genstanden. Denne metode griber til skrappe midler, så brug
den kun, når det virkelig er nødvendigt.
Fremgangsmåde:
1. Tag handsker på. Flyt hovedet
så langt væk fra vasen som
muligt. Sørg for udluftning.
(Skal foregå udendørs, da
saltsyredampe angriber
metaller).
2. Hæld en lille smule saltsyre
i vasen. Skru låget på flasken
med saltsyre.
3. Vip vasen på skrå, og lad
saltsyren løbe rundt i vasen.
Lad virke nogle minutter.
4. Skyl efter med masser af
rent vand.
Husk altid, hæld syre i vand, og ikke omvendt!

Påfør Linolien ufortyndet på den ønskede
overflade, og husk altid at aftørre den overskydende olie efter max. 20
minutter. Poler grundigt efter med rene og tørre klude. NB: Klude brugt til
linolie skal opbevares i lufttæt pose/beholder.

Tip: Koncentreret saltsyre kan skade vask, stålvask og afløb. Derfor bør du
åbne for vandet, inden du hælder saltsyren i afløbet. Spar ikke på vandet her.
Kan evt. blandes i vasen i forholdet 1:1 med vand - da dampudviklingen
hermed formindskes.

Fedtede fingre på
stål køleskabet,
opvaskemaskinen m.m.

PLETTER AF FEDT OG OLIE

BORUP STÅLRENS er et effektivt
plejemiddel til rustfri ståloverflader. Det
fjerner snavs og fedtede fingre uden at
ridse. Borup Stålrens danner en beskyttende hinde på dine ståloveflader, og
gør dermed den daglige vedligeholdelse meget nemmere.

Pletter af frugtsaft på tøjet

Frugtsaft fra eksempelvis banan, fersken og æble kan være kedeligt at få på
tøjet. Citronsyre fjerner effektivt friske pletter fra frugtsaft.
1. Lav en opløsning af 1 del citronsyre og 9 dele varmt vand.
2. Gennemvæd pletten med opløsningen.
3. Vask derefter tøjet som normalt.
4. Indtørrede pletter opblødes natten
over med glycerin.

RENSE BENZIN er et godt, gammelt middel til at fjerne fedtpletter, pletter af
harpiks, olie, stearin, læbestift mm.
Fremgangsmåde:
1. Læg køkkenrulle under pletten hvis
det er muligt. Tag handsker på.
2. Væd et stykke vat med
Rense Benzin.
3. Dup og gnid på pletten, så du får
så meget farve som muligt af.
4. Gnid pletten godt ind i
opvaskemiddel.
5. Læg tekstilet i en plastpose en
times tid.
6. Vask tekstilet som normalt.
Tip: Prøv først at duppe med Rense Benzin på et ‘usynligt’ sted for at se,
hvordan tekstilet reagerer. Skift vattet tit, så du ikke tværer den allerede fjernede plet ud på skjorten igen.

