Folosește oțet să păstrezi
mașina curată și parbrizul
dezghețat
Știi deja cât este de folosit oțetul la curățenia casei, dar
te ajută să păstrezi și mașina curată. Iată cât de repede
cureți petele cu oțet și cât de util este la mașină pe timp de
iarnă.
Este bine să păstrezi în portbagaj un pulverizator cu oțet și
apă. Folosește această combinație mai ales în sezonul rece,
când parbrizul se încarcă de noroi și îngheață peste noapte.
Iată cum te ajută oțetul să faci mașina curată lună.

Curăță ștergătoarele cu oțet
Dacă s-a terminat soluția cu care ștergi de obicei geamurile
mașinii, folosește o combinație din 3 părți oțet și o parte
apă. Cu ea poți curăța foarte ușor ștergătoarele murdare și
înghețate, ca să nu mai lase urme pe parbriz.

Dezgheață
secunde

parbrizul

în

câteva

Nu este indicat să golosești iarna nici apă caldă, nici alcool
sau sare pentru a dezgheța parbrizul. Mai bine pulverizează
apă cu oțet și scapi de stratul de gheață în câteva secunde.
Oțetul dizolvă și mizeria și vei curăța mult mai ușor
geamurile mașinii, precum și oglinzile.

Oțetul scoate mirosul neplăcut din

covorașe
Covorașele mașinii se murdăresc mai mult iarna, când intri cu
încălțămintea plină de noroi și apă. Lasă covorașele să se
usuce bine, îndepărtează noroiul uscat cu o perie aspră și
apoi pulverizează oțet și apă și curăță-le temeinic cu un
burete. Nu doar că vei scăpa de mizerie și de pete, dar vei
scăpa și de mirosul de cauciuc și vei avea mașina curată!

Oțetul dizolvă stickerele de pe
geamuri
Dacă te-ai plictisit de abțibildurile lipite pe geamurile
mașinii sau pe caroserie, înmoaie-le bine cu apă caldă și
oțet. Repetă acțiunea până când oțetul dizolvă lipiciul și le
poți îndepărta fără să zgârii geamurile.

Cu oțet cureți banchetele
păstrezi mașina curată

și

Tapiseria banchetelor din mașină se pătează adesea cu sucuri,
cafea și diverse alimente pe care le mănânci în mașină. Dar o
poți curăța ușor tot cu ajutorul oțetului. Așteaptă o zi
însorită, pulverizează oțet pe pete și freacă bine cu un
burete moale. Lasă ușile deschise cel puțin o oră să se usuce
bine tapiseria și să iasă mirosul de oțet. Sau dă căldura la
maximum în mașină, dacă le cureți pe timp de iarnă, și
tapiseria se va usca imediat.
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