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Hreinlætisvörur

Undratækið 
sem hefur slegið í gegn
Gólfþvottavélin i-mop er algjört undratæki sem slegið hefur í gegn hér á landi og erlendis. Vélin er lítil 
og nett, kemst undir borð og nálægt veggjum auk þess sem auðvelt er að stjórna henni í vinnslu. ➛2
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Fyrirtækið Buska ehf. er sölu- 
og þjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig í innflutningi á 

ræsti- og byggingarvörum. Nýlega 
hóf fyrirtækið sölu á nýrri og 
byltingarkenndri gólfþvottavél 
sem heitir i-mop og þykir alger-
lega ný nálgun þegar kemur að 
gólfþvottavélum. I-mop er lítil og 
nett, kemst undir borð og nálægt 
veggjum auk þess sem auðvelt er 
að stjórna henni í vinnslu, segir 
Ólafur Már Ólafsson, sölu- og 
markaðsstjóri hjá Busku. „Vélin 
hentar mjög vel bæði fyrirtækjum 
og stofnunum enda leysir hún 
af hólmi stórar og klunnalega 
gólfþvottavélar og allt niður í 
moppur. Notkunin er einföld og 
lítið mál að grípa í vélina ef þrífa 
þarf á milli almennra þrifa, t.d. 
ef eitthvað hellist niður. I-mop 
er með tveimur burstum og í 
þvörunni er öflug ryksuga sem 
skilur gólfið eftir nánast þurrt. 
Hún gengur fyrir litínrafhlöðum 
sem duga í um eina klukkustund 
en svo tekur bara klukkustund að 
hlaða hana 100%. Þannig að ef 
keypt er auka rafhlaða er hægt að 
vinna endalaust.“

Vatnstankur vélarinnar tekur 
fjóra lítra að sögn Ólafs en hann 
segir vélina afar sparsama á vatn 
og hún nýti það einstaklega vel. 
Það sé meira að segja sparnaðar-
takki sem nýti vatnið 50% betur. 
„I-mop er seld í tveimur gerðum, 
XL og XXL, en sú minni er með 
vinnslubreidd upp á 46 senti-
metra en sú stærri tekur 60 senti-
metra og er þá með afkastagetu 
eins og stærstu gólfþvottavélar.“

Slegið í gegn
Vélin hefur slegið í gegn bæði hér 
heima og erlendis segir Ólafur en 
það er hollenska fyrirtækið i-team 
sem framleiðir þær. „Notendur 
eru allar stærðir fyrirtækja og 
stofnana ásamt hreingerninga-
fyrirtækjum. Við heyrum mikið 
af því hvað eigendur vélanna eru 
ánægðir með að þrifin hafa aukist 
hjá þeim því fólki finnst gaman 
að nota vélina. Það segir í raun 
allt sem segja þarf. I-mop hefur 
líka slegið í gegn erlendis og hefur 
framleiðandinn varla undan að 
afgreiða pantanir, svo mikil er 
salan. Einnig má nefna að i-mop 
vélin vann nú í september til 
nýsköpunarverðlauna á sýning-
unni Interclean sem haldin var í 
Las Vegas í Bandaríkjunum.“

I-mop er hugsuð fyrir flest gólf 
og hún kemur með miðlungs-
stífum burstum. „Þessir burstar 
eru góðir fyrir flest gólf eins og 
flísar, plastparket, máluð gólf og 
þess háttar. Að auki eru til aðrar 
gerðir af burstum svo í raun er 
hægt að nota vélina á nánast öll 
gólf.“

Fleiri gæðavörur
Auk i-mop vélanna selur Buska 
nokkrar gerðir af ryksugum frá 
i-team sem eru sérstaklega hann-
aðar fyrir mikla notkun og mikil 
þægindi segir Ólafur. „Nýverið 
tókum við inn ryksugu í sölu sem 
gengur fyrir sömu rafhlöðum og 
i-mop og því er hægt að nota 
sömu rafhlöður á milli þessara 
tækja. Í línunni eru einnig litlar 
skrúbbvélar fyrir minni vinnu 
þar sem nudda þarf af eitthvað, 
eins og í baðklefa og tröppum. Við 
seljum einnig hefðbundnar 
gólfþvottavélar frá Cleanfix 
í Sviss, miklar gæða-
vélar sem hafa 
sannað sig hjá Afl-
vélum í tugi ára.“

Starfsmenn 
Busku ehf. bjóð-
ast til þess að 
koma í heim-
sókn til fyrir-
tækja og kynna 
i-mop og leyfa áhugasömum 
að prófa vélina á eigin gólfi við 

aðstæður sem þau þekkja til. „Oft 
þegar við komum á staðinn og 
gólfin eru nýþvegin þá nær 
i-mop upp úr gólfinu ótrú-
legum óhreinindum. Þessi 
vél er algert undratæki.“

Buska ehf. er dótturfyrir-
tæki Aflvéla og til húsa á 
sama stað, að Vestur-
hrauni 3 í Garðabæ. 
Nánari upplýsingar 
má finna á www.
buska.is.

Buska selur einnig hefðbundnar gólfþvottavélar frá Cleanfix í Sviss sem eru 
miklar gæðavélar sem hafa sannað sig vel undanfarin ár. MYND/EYÞÓR

Vörunum frá i-team er hægt að koma haganlega fyrir í þar til gerðum skápum 
sem viðskiptavinir geta keypt hjá Buska undir vélar sínar. MYND/EYÞÓR

Framhald af forsíðu ➛

I-VAC 9B er algjör draumavél 
enda einstaklega þægileg og 
auðveld í vinnslu fyrir stór sem 
smærri rými á vinnustöðum.
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Þrif og ræstivörur –Þrif og ræstivörur –Þrif og ræstivörur
Fágæt sérþekking og 
persónuleg þjónusta

Þrif og ræstivörur á Akureyri 
er fyrirtæki með sérstöðu 
að sögn eigenda. Það rekur 

annars vegar sérverslun með efni 
og tæki til hreingerninga og veitir 
hins vegar fyrirtækjum og ein-
staklingum víðtæka og fjölbreytta 
ræstinga- og hreingerninga-
þjónustu.

Verslunin er að Frostagötu 4c Verslunin er að Frostagötu 4c V
og er opin virka daga milli kl. 8 og 
16. Þar er meðal annars að finna 
hinar þekktu Evans hreinsivörur 
frá Bretlandi og margvísleg önnur 
hreinsiefni. Þar eru einnig margs 
konar áhöld, vélar og tæki til 
ræstinga: tuskur, svampar, sköft, 
skúringavagnar og skúringafötur 
með vindum. Af öðrum vörum 
má nefna pappír, pappírsstanda 
og sápuskammtara frá hinu virta 
merki Katrin.

Enn fremur er mikið úrval af 
ryksugum, gólfþvottavélum og 
fleiru undir hinu klassíska Nilfisk 
merki til sölu í versluninni, sem 
og hreingerningavélar frá þýska 
framleiðandanum Kärscher – en 
þar ber hæst afar vinsæla vél til 
heimilisnota sem bæði skúrar og 
ryksugar.

Sérhæfð ráðgjöf
„Helsta sérstaða verslunarinnar 
er kannski sú að þar starfar fólk 
sem er að vinna með þessa hluti 
alla daga. Viðskiptavinir fá því 
mjög sérhæfða ráðgjöf um val og 
notkun á efnum og tækjum. Þetta 
er eitthvað sem fólk fær ekki annars 
staðar, til dæmis í stórverslunum. 

Mörg sterk 
hreinsiefni eru 

ekki fyrir alla og 
þú getur skemmt 

meira með þeim en 
gert gagn. Það er mikil-

vægt að velja rétta vöru 
sem hentar í viðkomandi 
verkefni. Við höfum 
alltaf lagt mikið upp úr 
persónulegri og góðri 
þjónustu,“ segir Sveinn 
Rúnar, annar eigenda 

fyrirtækisins, en hinn 
eigandinn er eiginkona hans, 

Birna Böðvarsdóttir.

Þjónusta einstaklinga  
og fyrirtæki
Starfsemi Þrifa og ræstivara hefur 
vaxið mikið í gegnum árin en fyrir-
tækið sinnir daglegum ræstingum 
og hreingerningum fyrir hina ýmsu 
aðila, stóra og smáa, fyrirtæki jafnt 
sem einstaklinga og heimili. Starfs-
menn eru nú um 120 talsins.

Starfsemin nær víða út fyrir 
Akureyri: „Við þjónustum 

austur á firði og vestur fyrir 
Blönduós. Við erum með föst 
ræstingaverkefni á Akureyri, 
Húsavík, Dalvík, Ólafsfirði, 
Siglufirði, í Mývatnssveit og 
víðar.“

Meðal stórra viðskiptavina 
Þrifa og ræstivara eru Samkaup 
en fyrirtækið hefur séð um 
ræstingar fyrir allar verslanir 
Samkaupa á Norðurlandi í 12 

ár; Samherji, Akureyrarbær, 
Norðlenska, Íslandsbanki, 

Sjúkrahúsið á Akureyri, Mjólkur-
samsalan og Eimskip svo nokkrir 
aðilar séu nefndir.

Tækjabúnaður til sérverkefna
Sveinn Rúnar segir þörfina mikla 

og er lögð mikil áhersla á faglega 
ráðgjöf og persónulega þjónustu í 
hreingerningunum, viðhaldi gólf-
efna og öðrum sérverkefnum. Fyrir-
tækið sinnir margs konar vanda-
sömum sérverkefnum en Sveinn 
Rúnar telur að sú sérþekking sem 
það búi yfir á þessu sviði sé fágæt:

„Við höfum líka sérhæft okkur 
mjög í tækjabúnaði til að þjónusta 
tryggingafélög í tjónamálum,“ segir 
Sveinn Rúnar. „Við erum vel búnir 
tækjum til að glíma við afleiðingar 
vatnstjóna, erum til dæmis með 
rakabúnað, skilvindur, blásara og 
fleira sem til þarf. Einnig erum við 
sérhæfð í að fást við brunatjón með 
búnaði og tækjum til að fást við þrif 
eftir bruna og eyða lykt.“

Að sögn Sveins Rúnars eru verk-
efnin óþrjótandi en mikil áhersla er 
lögð á að viðhalda þeirri persónu-
legu þjónustu við viðskiptavini og 
faglega ráðgjöf, sem ávallt hefur 
einkennt starfsemi fyrirtækisins 
þrátt fyrir að það stækki og 
umsvifin aukist.

Nánari upplýsingar um starfsemina 
veitir Sveinn Rúnar í síma 865 2425 
en einnig er að finna upplýsingar á 
Facebook-síðunni Þrif og ræstivör-
ur sem og á heimasíðunni thrif.is.

Þrif og ræstivörur er til húsa að Frostagötu 4 c á Akureyri og er opin virka daga milli kl. 8 og 16. 

Kärscher vélin 
sem bæði skúrar 
og ryksugar 
hefur slegið í 
gegn hér á 
landi. 

Þrif og ræsti-
vörur rekur sér-
verslun með efni 
og tæki til hrein-
gerninga. Fyrir-
tækið veitir einnig 
fyrirtækjum og 
einstaklingum 
víðtæka ræstinga- 
og hreingerninga-
þjónustu.

Verslunin býður mikið úrval af ryksugum, gólfþvottavélum og fleiru 
frá Nilfisk.

Helsta sérstaða 
verslunarinnar er 

kannski sú að þar starfar 
fólk sem er að vinna með 
þessa hluti alla daga. 
Viðskiptavinir fá því 
mjög sérhæfða 
ráðgjöf um val og 
notkun á efnum og 
tækjum. 
Sveinn Rúnar Vatnsdal
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Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 
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Gæða hreinsiefni fyrir matvælaiðnaðinn

Alvöru kísilhreinsir
sem virkar!

    Frábær á 
asturtugler 
abaðkör 
avaska 
akeramikhelluborð 
aog margt fleira.

Nýbýlavegur 18, Dalbrekkumegin • 200 Kópavogur • Sími: 660 1942

Við erum á Facebook

Sigrún er með gott skipulag á þrifunum hjá sér.

Ég er oft spurð hvernig ég nái 
að gera þrif spennandi en 
það er kannski vegna þess 

að ég hef alltaf haft gaman af því 
að þrífa og hafa fínt í kringum 
mig. Ég hef líka unnið við þrif 
af og til í gegnum tíðina, svo 
þetta er ekki bara áhugamál,“ 
segir Sigrún Sigurpálsdóttir, sem 
hefur verið með opið Snapchat 
í tæp tvö ár, og er með þúsundir 
fylgjenda.

„Ég tók fljótt eftir því að allt 
sem ég sýndi varðandi þrif vakti 
mikla athygli. Ég fæ fjölda fyrir-
spurna frá fólki varðandi þrif, 
eins og hvernig sé best að þrífa 
teppi í bílum, ná kertavaxi úr 
fötum eða blettum úr sófum. 
Oftast get ég svarað fólki strax en 
ef ekki, finn ég út úr því og svara 
eins fljótt og ég get,“ segir Sigrún.

Spurð hvar hún fái allan 
þennan hagnýta fróðleik segist 
Sigrún einna helst skoða Pinter-
est en þar sé hafsjór af alls konar 
upplýsingum sem koma að góðu 
gagni. „Ég er ekki að finna þetta 
upp sjálf en ég hef komið mér 

Gerir þrif að spennandi verki
Sigrún Sigurpálsdóttir er mörgum að góðu kunn fyrir skemmtilegt Snapchat þar sem hún leyfir 
fólki að skyggnast inn í sitt daglega líf. Hún hefur vakið mikla athygli fyrir gott skipulag á heimilinu 
og ekki síst hversu ráðagóð hún er varðandi þrif. Sigrún notar eigin hreinsilög við þrifin. 

upp ágætri rútínu varðandi þrif 
og þvott sem hentar mér vel.“

Fer ekki að sofa  
með húsið í rúst
Sigrún segist ekki vera með stíft 
plan varðandi þrif heldur taka þau 
eftir hendinni en þó sé regla að 
skipta um á öllum rúmum á föstu-
dögum. „Mér finnst lykil atriði 
að ganga vel frá öllu á kvöldin og 
fer ekki að sofa með allt húsið í 
rúst. Ég geng t.d. frá öllu lauslegu 
dóti og set á sinn stað og enda 
síðan daginn á að strjúka yfir eld-
húsborðin og vaskinn því það er 
einfaldlega skemmtilegra að fá sér 
morgunmat í hreinu umhverfi,“ 
segir hún.

Þvottar og þrif
Um klukkutími fer í þrif og þvotta 
daglega, en eins og stendur er 
Sigrún í fæðingarorlofi. Hún býr 
á Egilsstöðum, ásamt eiginmanni 
og fjórum börnum. „Ég þvæ að 
lágmarki tvær vélar á dag. Mér 
finnst best að brjóta saman allan 
hreinan þvott um leið og ég tek 
hann af snúrunum og geng svo 

strax frá honum. Ég passa vel upp 
á að safna ekki hreinum þvotti í 
hrúgu því hann krumpast við það 
og það dregst oft enn lengur að 
ganga frá þvottinum.“

Sigrún notar helst hreinsilög 

sem hún býr til sjálf við þrifin. „Ég 
blanda einum hluta af spritti á 
móti tveimur hlutum af köldu 
vatni og set í spreybrúsa. Mér 
finnst þessi blanda mjög góð og 
nota við nær öll þrif. Hún leysir 
vel upp öll óhreinindi. Í eldhúsinu 
nota ég blöndu af uppþvottalegi 
og vatni. Svo finnst mér mikil-
vægt að eiga alltaf hreinsikrem 
sem heitir Pink-stuff. Það er besta 
hreinsikrem sem ég hef prófað. 
Það er gott á alla vaska og er líka 
fínt í klósettskálina. Tuskurnar 
sem ég nota eru frá Blindrastof-
unni og eru úr örtrefjum."

Fjöldi fólks fylgist með Sigrúnu á 
Snapchat og fær ráð frá henni. 

Sigrún fer ekki að sofa fyrr en búið er 
að ganga frá öllu á sinn stað. 



FARÐU MILDUM HÖNDUM UM  
ÞIG, ÞVOTTINN OG UMHVERFIÐ

Með því að nota mild þvottaefni 
eins og MILT, dregur þú úr líkum 
á því að þú eða einhverjir í þinni 
fjölskyldu fái ofnæmi eða exem. 

ÁN OFNÆMIS- 
VALDANDI EFNA

Þú þarft minna 
af MILT því það 
er sérþróað fyrir 
íslenskt vatn.

60 ÞVOTTAR 



Maður er vel vopn-
um búinn við þrifin 

með Extra hreinsiúða. Í 
einum brúsa er sápa sem 
vinnur á öllu og þrífur 
nánast hvað sem er.
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Dagleg þrif
Eldhús
�  Taktu af eldhúsborðinu og 

þurrkaðu af.
�  Vaskaðu upp eða settu í upp-

þvottavél.
�  Þurrkaðu af helluborði og borð-

plötu.
�  Hreinsaðu matarleifar upp úr 

eldhúsvaskinum og skolaðu 
hann að innanverðu.

�  Sópaðu gólfin.
�  Þurrkaðu upp bletti af gólfinu.
�  Farðu út með ruslið.

Baðherbergi
�  Skafðu af sturtuglerinu eftir 

hverja sturtuferð. Þannig safnast 
síður óhreinindi og kalkblettir á 
glerið.

�  Pússaðu spegilinn.
�  Fjarlægðu hár og slettur úr bað-

vaskinum.
�  Þurrkaðu af klósettsetunni og 

þar í kring.
�  Þrífðu klósettskálina.

Svefnherbergi
�  Dragðu frá.
�  Búðu um rúmin.
�  Taktu til á náttborðinu.
�  Gakktu frá fötum.

Stofa
�  Gakktu frá dóti og drasli.
�  Réttu af sófaborð og stóla.
�  Þurrkaðu upp hugsanlega bletti.

�  Hristu púða og raðaðu þeim upp 
á nýtt.

�  Brjóttu saman sófateppi.

Vikuþrif 
(Bætast ofan á þetta daglega einu 
sinni í viku.)

Eldhús
�  Taktu allt út úr ísskápnum og 

þurrkaðu innan úr honum. 
Þannig veistu alltaf hvað er til 
og sleppur við að kaupa óþarfa í 
búðinni.

�  Hentu útrunnum mat.
�  Skrúbbaðu eldhúsvaskinn að 

innan.
�  Hristu eða ryksugaðu mottur.
�  Ryksugaðu/moppaðu og skúraðu 

yfir gólf.

Baðherbergi
�  Ryksugaðu/moppaðu og 

skúraðu.
�  Skrúbbaðu vask og borðplötur.
�  Þurrkaðu af hurðahúnum.
�  Þrífðu baðkar og sturtubotn.
�  Þurrkaðu af klósettinu að utan-

verðu.
�  Tæmdu ruslið.

Svefnherbergi
�  Skiptu um á rúmum (sumir láta 

duga að gera það á tveggja vikna 
fresti).

�  Þurrkaðu af.
�  Ryksugaðu og skúraðu.

Stofa
�  Þurrkaðu af.
�  Raðaðu bókum og skrautmunum 

í hillum ef eitthvað hefur farið 
aflaga.

�  Ryksugaðu og skúraðu.

Mánaðarleg þrif
Eldhús
�  Þvoðu eða þurrkaðu af glugga-

tjöldum.
�  Þrífðu rúður.
�  Þrífðu skápahurðir að utan.

�  Þurrkaðu innan úr skúffum og 
skápum.

�  Þrífðu frystinn.
�  Þrífðu ofninn að innan og utan
�  Þurrkaðu af raftækjum sem 

standa uppivið.
�  Þvoðu ruslafötur og ruslaskáp að 

innan.

Baðherbergi
�  Þrífðu sturtuhaus og blöndunar-

tæki.
�  Þvoðu gluggana að innan.
�  Þvoðu gólfmottur ef þær eru til 

staðar.
�  Þvoðu ruslafötuna að innan og 

utan.

Svefnherbergi
�  Grisjaðu í skúffum og fata-

skápum. Hentu ónýtum og lítið 
notuðum fatnaði.

�  Ryksugaðu skúffur og fataskápa 
að innan.

�  Hristu eða þurrkaðu af glugga-
tjöldum.

�  Þrífðu gluggana að innan.

Stofa
�  Þrífðu hugsanlega spegla.
�  Þurrkaðu af myndarömmum.
�  Þurrkaðu af raftækjum.
�  Hristu eða þurrkaðu af glugga-

tjöldum.
�  Þrífðu rúðurnar.
�  Ryksugaðu sófa og stóla.

Gátlisti fyrir heimilisþrif
Heimilishaldi fylgja þrif hvað sem hverjum kann að finnast um það. Með því að þrífa jafnt og þétt 
má komast hjá því að finnast þrifin íþyngjandi og óyfirstíganleg. Hér er gátlisti sem ætti að hjálpa.

Með því að þrífa jafnt og þétt verður það síður óyfirstíganlegt.

Brynjólfur Grétarsson er eigandi 
Sáms sápugerðar. Hér heldur hann á 
einni af eftirlætis sápunum sínum frá 
Sámi: Extra hreinsiúða. MYND/EYÞÓR

Extra hreinsiúði er alhliða hreinsiefni sem dugar á öll möguleg heimilisþrif.

Extra hreinsiúði er eina hjálpar-
hellan sem heimilið þarf þegar 
kemur að alhliða heimilis-

þrifum. Hann dugar á allt,“ segir 
Brynjólfur Grétarsson, eigandi 
Sáms sápugerðar.

Hann segir sjón vera sögu ríkari 
þegar kemur að undraverðum 
þrifum og dugnaði Extra.

„Extra hreinsiúði er alhliða 
hreinsisápa sem virkar á alla fleti 
sem þola vatn. Með léttum leik sér 
hann bókstaflega um allt erfiðið, 
hvort sem það eru blettir í fötum 
eða bílsætum, fastar matar-
leifar í pottum og pönnum, flísar, 
keramikhelluborð eða fitublettir 
í eldhúsinu, eða þá óhreinindi 
í baðkari og salerni. Sama hver 
flöturinn er, þá er Extra einfaldlega 
spreyjað yfir óhreinindin, látið 
bíða skamma stund og skolað af 
með vatni,“ útskýrir Brynjólfur um 
Extra hreinsiúðann sem á sér engin 
takmörk þegar kemur að góðum 
þrifum.

„Extra hreinsiúðinn er einkar öfl-
ugur á tússbletti, leysir auðveldlega 
bletti á teppum og áklæðum, og er 
mjög góður á innréttingar, borð og 
skápa, leysir upp fitu og má nota á 
eldavélar og bakaraofna.“

Extra hreinsiúðinn kom fyrst á 
markað fyrir áratug en hefur tekið 
sífelldum framförum síðan og 
hentar íslensku vatni einstaklega 
vel.

„Maður er vel vopnum búinn 
við þrifin með Extra hreinsiúða. Í 
einum og sama brúsa er sápa sem 
vinnur á öllu og þrífur nánast hvað 
sem er heima fyrir. Ég hef aldrei 
áttað mig á hvers vegna viðskipta-

vinum er seld ein sápa fyrir þetta 
og önnur fyrir hitt; það er bara 
ruglandi og vitaskuld óþarft,“ segir 
Brynjólfur sem sjálfur býr við eld-
hústæki úr stáli.

„Stálfletirnir er fljótir að útbíast 
í fingraförum þegar barnabörnin 
koma í heimsókn en með blautri 
tusku og Extra hreinsiúða hverfur 
allt kám á augabragði og tækin líta 
út eins og ný á eftir. Extra hreinsi-

úði er í miklum metum hjá mér og 
þeir sem eru einu sinni komnir upp 
á lag með að njóta töfra Extra við 
heimilisþrifin geta ekki hugsað sér 
að vera án þess,“ segir Brynjólfur.

Íslenskar, dugandi sápur
Sámur sápugerð er fjölskyldufyrir-
tæki sem faðir Brynjólfs, Grétar 
Ingvason, stofnaði árið 1964.

„Fyrsta sápan sem pabbi fram-
leiddi var Lýtól, sótthreinsandi sápa 
fyrir matvælaiðnað, sjúkrahús, 
landbúnað, skóla og heimili, og við 
framleiðum enn. Vörulínan er breið 
en flaggskip Sáms er Túrbó Sámur 
2296 tjöruhreinsir, sem hefur verið 
dugandi vinnuþjarkur við þrif á 
bílum í aldarfjórðung, og svo Túrbó 
flugnahreinsir sem er notaður til 
að þrífa flugnaklessur af bíllakki á 
sumrin. Allt eru þetta framúrskar-
andi sápur fyrir heimili, fyrirtæki, 
bíla, iðnað og fleira,“ útskýrir Brynj-
ólfur um sápur Sáms sem eru allar 
unnar eftir íslenskum formúlum í 
samvinnu við viðurkennda sápu-
framleiðendur í Svíþjóð og stað-
færðar að íslenskum aðstæðum.

„Allar okkar sápur eru íslenskt 
hugvit og framleiðsla, og vitaskuld 
gaman að starfa í íslenskum iðnaði 
sem teflir fram hreinsivöru sem 
skarar fram úr. Þá hafa sápur Sáms 
verið uppfærðar í tímans rás vegna 
umhverfisvænna innihalds sápu-
framleiðanda okkar í Svíþjóð og 
orðið æ betri og vistvænni á eftir.“

Extra hreinsiúði fæst hjá N1 og í 
Verkfæralagernum á Smáratorgi. Sjá 
nánari upplýsingar á samur.is. 

Hjálparhellan sem þrífur allt
Eru tússlitir á veggjunum? Fast í pottunum? Bakaraofninn fitugur, sófinn blettóttur og allt fast á 
helluborðinu? Þá kemur íslenski Extra hreinsiúðinn til bjargar og dugar á allt sem þrífa þarf.



Hafðu alltaf 
með þér í liði
Það er gaman að þrífa með góðum hreinsiefnum því þá ganga þrifin 
eins og í sögu. Öll óhreinindi láta undan síga fljótt og vel með ÞRIF úða. 

með þér í liðimeð þér í liðimeð þér í liðimeð þér í liðimeð þér í liði

Íslensk framleiðsla. Brúsar úr endurvinnanlegu plasti.



Handhægt sótthreinsigel getur 
komið sé vel nú þegar haustið er 
gengið í garð og smitsjúkdómar á 
borð við kvef og inflúensur herja á 
fólk. Slíkt hreinsigel má t.d. hafa í 
veskinu eða hanskahólfinu og grípa 
til þegar ekki reynist hægt að þvo 
hendurnar vandlega af einhverjum 
sökum. Auðvelt og fljótlegt er að 
útbúa hreinsigelið og kosturinn 
er að þá veit maður nákvæmlega 
hvað það inniheldur. Allt sem þarf 
til er lítill brúsi með tappa, 50 ml 
af hreinu Aloe vera, 3 tsk. spritt, 
1 tsk. e-vítamínolía og 5 dropar af 
ilmkjarnaolíu, t.d. með frísklegum 
límónu- eða lavenderilmi. Þessu er 
öllu hellt í brúsann og hann hristur 
vel til að allt blandist vel saman. 
Bæta má við 1 tsk. af spritti ef gelið 
er of þykkt. Sótthreinsigelið ætti að 
geyma utan seilingar barna og það 
heldur virkni í tvo mánuði. Inni-
haldsefnin ættu að fást í öllum betri 
heilsuvörubúðum.

Heimatilbúði 
sótthreinsigel

Gott er að hafa sótthreinsi í veskinu. 
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Samkvæmt tímaritinu Good 
Housekeeping söfnum við 
stöðugt að okkur hlutum í 

gegnum árin en margir þeirra enda 
inni í geymslu eða í skápum og eru 
aldrei notaðir. Blaðið segir að strax 
um fertugt eigi fólk að huga að þess-
ari söfnun og byrja að fækka hlutum 
sem það notar aldrei. Eftir því sem 
fólk eldist verður erfiðara að ganga 
í verkið. Eitt af því sem konur eru 
gjarnar á að safna eru skór. Ef farið 
er í gegnum skóhrúguna, hversu 
margir eru notaðir? Gefðu hina frá 
þér.

Nærföt vilja daga uppi í skúff-
unni. Gamlar slitnar nærbuxur eða 
brjóstahaldari með slitnar festingar. 
Losið ykkur við það slitna sem aldr-
ei er notað og fáið betra pláss í skúff-
unni. Alls kyns krem og snyrtivörur 
dagar uppi á snyrtiborðinu en fæst 
af þessu er notað. Gamlar snyrti-
vörur eru gróðrarstía baktería svo 
nú er kominn tími til að hreinsa til. 
Maskarar endast í þrjá mánuði og 
krem í sex mánuði. Allt eldra en það 
á heima í ruslinu. Sama má segja 
um fataskápinn. Föt sem passa ekki 
lengur ættu að hverfa úr skápnum. 
Rauði krossinn tekur á móti fatnaði 
ásamt fleirum.

Það ætti ekki að geyma gamla far-
síma eða raftæki sem ekki eru lengur 
notuð. Komið þessum tækjum sem 
fyrst í þar til gerðan gám hjá Sorpu. 
Ef hlutirnir eru í lagi má gefa þá á 
nytjamarkaði. Margt annað má losa 
sig við, til dæmis gamla potta og 
pönnur, gamlar skreytingar, gamlar 
málningardósir, illa farin plastílát, 
gömul krydd, ljót og blettótt viska-
stykki, kassettur og margt fleira. Það 
er ákveðinn léttir þegar svona hrein-
gerning hefur átt sér stað svo það er 
um að gera að ganga í hlutina.

Ekki safna drasli

Heimatilbúnir hreinsilegir hafa sjaldan verið vinsælli en einmitt 
nú. Einn helsti kosturinn við þá er að þeir innihalda ekki eitur-
efni og eru umhverfisvænir. Edik hefur t.d. fyrir löngu sannað 

gildi sitt sem gott og gilt hreinsiefni. Færri vita að vodka er líka ágætt í 
þrif því það er sótthreinsandi og skilur eftir sig frískandi ilm. Með því að 
blanda saman 0,5 dl af vodka, 0,5 dl af ediki, 3 dl vatni og 15 dropum af 
góðri ilmkjarnaolíu, t.d. lavender, límónu eða piparmintu, fæst frábær 
alhliðahreinsir fyrir eldhús og baðherbergi. Þessu er öllu saman hellt 
í úðabrúsa, blandað vel saman og úðað yfir óhreinindi og þurrkað af 
með tusku úr örtrefjum. Annar lögur þar sem 1,25 dl vodka er blandað 
saman við 2,5 dl af vatni og 10 dropa af ilmkjarnaolíu er fínn til að fríska 
upp á sturtuna og baðkerið.

Þrifið með vodka




