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Hallgrímur Þór Katrínarson hjá Marpól með glæsilegt úrval ryksuga, gólfþvottavéla og bónvéla sem nota má bæði til heimilisbrúks og til hreingerninga í fyrirtækjum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sjómaðurinn sem fór að fægja
Það er gaman að gera hreint með hreingerningartækjum og hreinsiefnum frá Marpól. Þar fást víðfræg og vistvæn hreinsiefni sem margir sækja um langan veg til að fá í framúrskarandi þrifin. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

É

g var lengi í smábátaútgerð
en tók stundum að mér þrif
á fyrirtækjum meðfram sjó
mennskunni. Það vatt svo upp á sig
og ég þurfti að finna nafn á fyrir
tækið. Mig langaði að það hefði
á sér alþjóðlegt yfirbragð og upp
í hugann komu latnesku heitin
mar, sem passaði við sjómanninn
mig, og svo pól sem þýðir að fægja.
Nafnið Marpól þýðir því „sjó
maðurinn sem fór að fægja“,“ segir
Valþór Þorgeirsson sem stofnaði
fyrirtæki sitt Marpól árið 1994.
Fyrirtækið óx og dafnaði og
þar kom að Valþór ákvað að gefa
ræstingararmi þess nýtt nafn,
Nýþrif, sem enn býður upp á
ýmsar sérhæfðar hreingerningar
fyrir fyrirtæki og stofnanir.
„Umsvifin urðu fljótt það mikil
í ræstingunum að ég þurfti að
grípa til þess bragðs að flytja inn
hreinsivörur og tækjabúnað til að
auka hagkvæmni. Ég ákvað strax
að bjóða eingöngu upp á góðar og
vandaðar vörur því ég vinn með
þær sjálfur. Viðskiptavinir okkar
koma vegna þess að þeir vita að við
erum með góðar vörur sem virka
og að þekkingin á notkun þeirra er
mikil,“ upplýsir Valþór.

Með allt til hreingerninga

Marpól er heildsala og smávöru
verslun með framúrskarandi
hreingerningavörur en markmið
fyrirtækisins er að bjóða upp á
alhliða ræstingalausnir fyrir fyrir
tæki, stofnanir og heimili.
„Marpól býður upp á allt sem
þarf til hreingerninga, hvort sem
það er á heimilum eða í fyrir
tækjum. Þar má nefna kísilhreins
inn BioClean sem er ótrúlegt efni
til hreingerninga og hefur gert
garðinn frægan undanfarið. Bio
Clean rýkur út og í Marpól koma
daglega einstaklingar og fyrirtæki
til að kaupa hann. Árangur Bio
Clean hefur spurst út enda gerir
hann kraftaverk á sturtuglerjum,
baðkörum, vöskum, helluborðum,
flísum, gömlu, veðruðu gleri,
keramiki, ryði og mörgu fleiru,“
upplýsir Valþór.
Marpól framleiðir einnig sína
eigin hreinsilínu undir nafninu
Hágæða.
„Hágæða-efnin eru mjög góð
og þar á meðal er náttúruvæna
hreinsiefnið Fjölhreinsir sem nota
má jafnt til sótthreinsunar á alls
kyns tækjum og áhöldum, sem og
bekkjum, eins og sólarlömpum,
og er mjög gott til hreinsunar á
borðum veitingahúsa og heima
í eldhúsi því efnið er bakteríu
eyðandi, „food safe“ og algjörlega
skaðlaust í kringum matvæli,“
útskýrir Valþór.

Þýsku Sebo-ryksugurnar þykja einstaklega vandaðar og fást í mörgum útgáfum, þar á meðal með hefðbundnu lagi en líka uppréttar með skafti.

Hreinsiefnin BioClean og Hágæða eru fræg fyrir einstakan árangur og gæði.

Árangur BioClean
hefur spurst út
enda gerir það kraftaverk á til dæmis baðkörum, helluborðum,
ryði og veðruðu gleri.

Umhverfisvæn og græn efni

Það er gaman að gera hreint með
tækjakosti og hreingerningavör
unum frá Marpól.
„Það er alltaf góð tilfinning að
sjá allt verða skínandi hreint og
með vörunum frá Marpól er árang
urinn sýnilegur og mikill,“ segir
Valþór sem veit upp á hár hvaða
vörur hann hefði við höndina í
heimahreingerningunni.
„Ég spyrði mig fyrst hvort ég ætti
almennilega ryksugu, glugga
sköfu, trefjaklúta og fituleysi,
eins og Fjölhreinsi frá Hágæða.
Trefjak lútar eru nauðsyn á hverju
heimili og mjög margir komnir
upp á lag með að nota trefjaklúta
í afþurrkun og jafnvel trefjagólf
moppur. Trefjaklútar eru fram
leiddir úr míkrófíber-efni sem
er klofnir nælonþræðir sem fara
ofan í hverja misfellu og klóra
óhreinindin upp úr. Því er mikill
munur að nota þá til þrifanna
og þeir minnka efnisnotkun því
ekki þarf að nota jafn mikla sápu
til þrifanna,“ upplýsir Valþór um
míkróklútana sem fást í Marpól,
misgrófir fyrir mismunandi þrif.
Marpól er með gott úrval af
Útgefandi: Torg ehf

Valþór Þorgeirsson

Hallgrímur með gluggaþvottagræjuna Stingray frá Ünger; sem þvær
glugga að innan og nær einstaklega vel í öll horn á gluggum.

bónvörum frá Pioneer Eclipse, þar
á meðal grænu, umhverfisvænu
línuna EnviroStar sem Valþór segir
að standi sig frábærlega.
„EnviroStar Green eru banda
rískar vörur með umhverfis
vottuninni Green Seal sem er
sambærileg umhverfisvottun og
Svanurinn á Norðurlöndunum.
Eins bjóðum við upp á umhverfis
vænar teppahreinsivörur frá
bandaríska framleiðandanum
Host og hingað getur fólk komið
og keypt sér tilbúinn pakka frá
Host með bursta og hreinsiefnum
til að þurrhreinsa teppi. Þurr

Ábyrgðarmaður: Jóhanna Helga Viðarsdóttir

hreinsun er alltaf betri kostur en
blauthreinsun vegna þess að hún
fer betur með teppin og flestir
teppaframleiðendur mæla með
slíkri hreinsun. Við erum svo með
sérhæfðan tækjabúnað til að fram
kvæma stærri verk, hvort sem það
er í fyrirtækjum eða á heimilum,
og bjóðum einnig upp á útleigu á
tækjum til hreinsunar ef fólk vill
sjá um verkið sjálft,” segir Valþór.

Góð tilboð á hreinsivörum

Marpól er með umboð fyrir þýsku
hágæðaryksugurnar frá Sebo.
„Sebo-ryksugurnar eru fram

leiddar í Þýskalandi og þykja
einstaklega vandaðar. Sebo fram
leiðir ryksugur fyrir heimili og
fyrirtæki, venjulegar og uppréttar.
Í þær fást allir auka- og varahlutir
og margir hringja í okkur yfir sig
ánægðir með nýju ryksuguna og
segjast loksins hafa eignast alvöru
ryksugu. Þá erum við með allar
gerðir af gluggaþvottavörum frá
þýska framleiðandanum Ünger
og auðvitað allt sem þarf fyrir létt
heimilisþrif sem og stærri verk
efni,“ segir Valþór.
Þá er Marpól með litlar og stærri
gólfþvottavélar til notkunar í
fyrirtækjum og heimilum.
„Gólfþvottavélar spara mörg
handtök og árangurinn er svo
miklu betri en með moppuþrifum.
Þegar salt og snjór er úti og óhrein
indi berast inn skiptir öllu máli
að skúra með gólfþvottavél sem

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,

Hágæða er framleiðsla frá Marpól.

fjarlægir óhreinindin í stað þess
að smyrja þau út. Þegar moppað er
verður oft eftir hvít filma á gólfum
en gólfþvottavélar hirða það allt
upp. Það er sérstaklega nauðsyn
legt þar sem fyrir eru viðkvæm
gólfefni, hvort sem það er parket,
dúkar eða gljáðar flísar, því salt
rispar og skemmir gólfefnin,” segir
Valþór sem á allt sem hugsast getur
fyrir gólfþvott og bón í Marpól.
„Nú gengur í garð sá tími þar
sem fólk hugar meira að þrifum en
ella og í Marpól verða ýmis tilboð
í gangi í desember þar á meðal ein
stakt tilboð á kraftaverkaefninu
BioClean,” segir Valþór.
Marpól er á Nýbýlavegi 18,
gengið inn Dalbrekkumegin.
Sími 544 5588. Sjón er sögu ríkari.
Veffang: frettabladid.is

22.-29. nóvember

GULUR FÖSTUDAGUR
Allt að

70% afsláttur af*
(*á meðan birgðir endast)

FC 5 Skúringarvél
TILBOÐ

K5 Öflug
háþrýstidæla

K7 Öflug
háþrýstidæla

26.099
Gul

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

56.516

71.843

Háþrýstidæla

Háþrýstidæla

28.373
Hvít

TILBOÐ

55.097

Með rafhlöðu

RC 3 Ryksuguvélmenni

KB 5 Rafmagnssópur
með batterí

TILBOÐ

TILBOÐ

90.872

10.950

Ryksuga

Gul

SC 2 Gufutæki sem þrífur
án hreinsiefna
TILBOÐ

23.659
Hvít

TILBOÐ

11.852
Hvít

VC 5 Létt pokalaus ryksuga
með HEPA síu
TILBOÐ

7.999
M/snúru

TILBOÐ

12.999
Rafhlöðu

EDI 4 Ísskafa
fyrir bílrúður
TILBOÐ

9.470
Rafhlöðu

WV 2 Gluggaskafa
TILBOÐ

9.452
Hvít

TILBOÐ

9.340
Gul
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Gott að skipta þrifunum

Nú þegar jólin nálgast eru margir farnir að huga að jólaþrifunum. Áður fyrr var algengt að fólk
gerði allsherjar hreingerningu fyrir jólin þar sem hver einasti krókur og kimi var skrúbbaður. Jenný
Jóakimsdóttir hjá Leiðbeiningastöð heimilanna segir það þó óþarfa í dimmasta mánuði ársins.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

Á

vefsíðu Leiðbeininga
stöðvarinnar er að finna
ýmis góð ráð í sambandi
við þrif og efni til að nota til þrifa.
Jenný ráðleggur fólki að byrja
tímanlega að þrífa fyrir jólin og
taka fyrir eitt herbergi í einu. „Það
er gott að skipta þrifunum niður á
herbergi og gera hvert herbergi vel
áður en byrjað er á því næsta, þá
þarf ekki að vera að hlaupa um allt
hús í einni stórri hreingerningu
rétt fyrir jól,“ segir Jenný.
Hún segir þó enga þörf vera á
stórhreingerningu og þrífa alla
veggi og loft í myrkrinu í desem
ber. „Við ráðleggjum fólki mun
frekar að þrífa bara það mikilvæg
asta eins og baðherbergið og eld
húsið. Það sér enginn hvort veggir
eða loft hafa verið þrifin. Það
er miklu sniðugra að gera það á
vorin. Það ætti enginn að keyra sig
í kaf í hreingerningum í desember.
Þá er best að hafa það bara huggu
legt og kveikja á kertum. Það getur
verið gott að deila stórhreingern
ingum yfir árið. Til dæmis deila
verkum á mánuðina, en það fer
auðvitað eftir því hversu oft fólk
telur þörf á þrifum. Það er auð
vitað misjafn umgangur á hverju
heimili fyrir sig,“ segir Jenný. Hún
segir þó gott að þrífa vel ísskápinn
og eldhússkápana fyrir jól svo þeir
séu hreinir áður en þeir eru fylltir
af jólamat.
Leiðbeiningastöð heimilanna
mælir með því að fólki kaupi
svansvottuð hreingerningar
efni. Svansvottunin er nor
rænt umhverfismerki sem gerir
strangar kröfur um lágmörkun
umhverfisáhrifa. Merkið er auð
veldlega hægt að sjá á umbúð
unum. „Mild sápa og vatn er best

Gott er að þrífa ísskápinn með matarsóda svo það komi ekki sápulykt í matinn. NORDICPHOTOS/GETTY

Mild sápa og vatn
er best við flest
dagleg þrif. En svo er líka
hægt að nota 100%
náttúruleg efni eins og
edik og
matarsóda.
Jenný
Jóakimsdóttir

við flest dagleg þrif. En svo er líka
hægt að nota 100% náttúruleg efni
eins og edik og matarsóda. Edik er
gott að nota á glugga og á baðher
bergi en það má ekki nota það á
allt. Það má til dæmis alls ekki
nota það á lakk eða marmara og
granít því edikið er ætandi,“ segir
Jenný. „En það er fínt á baðkar og
klósett og alls staðar þar sem er
glerungur.“
Jenný segir að matarsódann
megi nota á fleiri fleti þar sem
hann er basískur en ekki nægi
lega til að vera ertandi og því
er hann frábær kostur til að
nýta á margan hátt við þrifin á
heimilinu. „Það er til dæmis gott

að nota matarsóda til að þrífa
ísskápinn. Þar er ekki sniðugt að
nota sápu því matvælin eru svo
fljót að draga í sig lykt. Þú blandar
bara smá matarsóda út í vatn og
nuddar svo með tusku. Matar
sódinn er ágætis skrúbbefni.“

Einfaldar aðferðir
við að þrífa gull og silfur

Fyrir jólin draga margir fram gullog silfurmuni, borðbúnað eða
annað skraut sem oft hefur fallið á.
Hreinsiefni fyrir gull og silfur eru
oft ekkert sérlega umhverfisvæn
eða góð fyrir húðina. En Jenný er
með umhverfisvæna lausn til að
fægja silfrið. Það sem þarf er:

1 tsk. lyftiduft
1 tsk. matarsódi
2,5 dl kalt vatn
„Þú sýður kalda vatnið, bætir
þurrefnunum út í og lætur rjúka.
Svo er silfrið sett ofan í löginn,
látið liggja í smástund og svo bara
þurrkað með mjúkum klút,“ segir
Jenný.
„Gullið er best að þvo og fægja
með því að sjóða kalt vatn og setja
smá uppþvottalög saman við og
láta gripina liggja í blöndunni í um
klukkustund, óhreinindin leysast
upp út í vatnið og þá er hægt að
bursta þá með mjúkum bursta.
Svo skolað með köldu vatni og fægt
með mjúkum klút.“

NILFISK
EASY 2 IN 1
Hleðslu hand- og skaftryksuga í einu tæki.
Haus með ljósi.

NILFISK
COMBI
Ryksugar og
skúrar samtímis

NILFISK ER
ÓMISSANDI
Á HEIMILIÐ

NILFISK
SELECT

NILFISK þekkja flestir, dönsku gæðaryksugurnar sem hafa þjónað
íslenskum heimilum dyggilega í áratugi. Veldu NILFISK ryksugu sem
hentar þér og þínu heimili.
Rekstrarland er opið alla virka daga, kl. 8–17.

Rekstrarland verslun

Vatnagörðum 10

104 Reykjavík

Sími 515 1500

rekstrarland.is

Rekstrarland er hluti af Olís
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Þrif og bakstur jafn mikilvægt
Mér finnst alla
vega fátt betra en
tilfinningin þegar ég er
búin að þrífa allt húsið
og allt er orðið hreint og
fínt, allir hlutir á sínum
stað, komin hrein rúm
föt á rúmið og ég á
leiðinni upp í rúm eftir
langan dag.

Hrönn Bjarnadóttir er áhugakona og sérfræðingur í þrifum.
Hún tekur til
og þrífur vandlega vikulega
en í aðdraganda
jólanna gefur
hún í og þrífur
hvern krók og
kima heimilisins.

É

g er viðskiptafræðingur og
starfa hjá augnlæknastöðinni
Sjónlagi í Glæsibæ ásamt því
að vera bloggari á Fagurkerar.is.
Ég er þó eins og stendur í fæð
ingarorlofi en ég eignaðist seinna
barnið mitt fyrir 4 vikum,“ segir
Hrönn, sem býr í Kópavogi ásamt
manni og tveimur börnum.

Fyrsta heimilið kveikjan

Ástríða Hrannar fyrir þrifum
hófst af alvöru þegar hún fór að
búa. „Áhuginn kviknaði að mestu
þegar ég flutti sjálf að heiman og
fór að reka mitt eigið heimili. Þá
komst ég að því hvað mér fannst
ótrúlega gaman að þrífa og halda
öllu hreinu. Mamma varð þó
ekkert sérstaklega vör við þennan
þrifaáhuga þegar ég bjó hjá henni
en ég man þó að þegar ég var lítil
fannst mér rosalega gaman að
taka til í herberginu hjá öðrum
krökkum og það var oft mjög vin
sælt að fá mig í heimsókn!“
Hrönn segir ítarleg heimilis
þrif ekki endilega þurfa að vera
bundin við þennan tíma árs.
„Jólahreingerning er auðvitað alls
ekkert eitthvað sem er nauðsyn
legt að gera fyrir jólin og það má
alveg eins gera vorhreingerningu
eða hausthreingerningu en ég tel
að það sé mikilvægt að taka eina
svona allsherjar hreingerningu
einu sinni á ári.“
Í hennar tilfelli var jólahrein
gerningin órjúfanlegur hluti
af æskujólunum og hafa þær
áherslur fylgt henni alla tíð. „Ég
geri mína hreingerningu fyrir
jólin af því að ég var alin upp

Hrönn Bjarnadóttir viðskiptafræðingur, fagurkeri og þrifagúru ásamt fjölskyldu sinni. MYND/KRISSÝ

við það og það var bara hluti af
jólaundirbúningnum hjá mömmu
og pabba að taka allt húsið í gegn,
þrífa inni í og ofan á skápum og
skrúbba allt hátt og lágt. Mér
finnst þetta vera alveg jafnmikill
hluti af jólastemningunni eins og
að baka piparkökur eða sörur.“

Þrifin eru framkvæmd á skilvirkan og hnitmiðaðan hátt
„Ég skipti hreingerningunni í þrif
og tiltekt og finnst þessir þættir
báðir jafn mikilvægir. Ég fer í
gegnum alla skápa, skúffur og
hirslur á heimilinu, endurraða og
reyni að losa mig við eins mikið
og ég get af óþarfa og hlutum sem
eru ekkert notaðir eða ónýtir. Það
fylgir því ótrúlega góð tilfinn
ing að ná að losa aðeins um og
minnka dótið á heimilinu. Það er

líka alveg á hreinu að það verður
síður drasl hjá þér ef þú átt minna
af óþarfa dóti.“

Lykillinn felst í
skipulagningunni

Hrönn ráðleggur fólki að undir
búa þrifin með góðum fyrir
vara. „Það sem er mikilvægast er
að vera skipulagður og ákveða
snemma hvað það er sem þú vilt
gera og hvenær þú ætlar að gera
það.
Fyrir fólk sem finnst leiðin
legt að þrífa er tilvalið að skipta
þessum verkefnum niður á
nokkrar helgar í nóvember og
gera smá um hverja helgi, þá er
þetta ekki eins óyfirstíganlegt og
tekur styttri tíma í hvert skipti.
Svo er auðvitað ekkert eins leiðin
legt og að eiga þetta allt eftir 20.

desember og vera í einhverju
stressi korter í jól.“
Það er fátt betra en að geta notið
helgarinnar í hreinu umhverfi,
segir Hrönn, og því reynir hún
að þrífa vikulega. „Ég er rosalega
skipulögð manneskja og eftir að
ég flutti að heiman var ég fljót að
búa mér til svona þrifatékklista
sem ég fór alveg eftir í mínum
heilögu vikuþrifum en ég hef
alltaf gert heimilisþrif vikulega
og þá helst á fimmtudögum en ég
elska að koma heim úr vinnunni
á föstudögum í hreint hús og geta
byrjað að njóta helgarinnar. Fyrir
þá sem vilja komast betur í þrifa
gírinn og fara að þrífa oftar og
meira mæli ég hiklaust með því að
velja einn vikudag fyrir heimilis
þrifin og reyna að standa við það,
auðvitað getur alltaf eitthvað

komið upp á en þá má alltaf bara
þrífa degi fyrr eða degi seinna.
Eins er gott að gera tékklista yfir
þau verkefni sem þarf að gera og
þið viljið gera vikulega og svo er
bara farið eftir honum.“
Þá sé snjallt að fá fjölskylduna
með sér í lið. „Það er auðvitað mjög
sniðugt að reyna að virkja alla fjöl
skyldumeðlimi í þetta verkefni og
gera það að sameiginlegu verkefni
fjölskyldunnar. Dóttir mín sem
er að verða þriggja ára er alla
vega mjög til í að hjálpa ef hún fær
tusku og smá vatn, þá fæ ég frið til
að vinna mín verkefni.“
Hrönn segir að sér þyki best
að byrja á tiltekt og það komi
henni iðulega í gírinn. „Mér finnst
langbest að byrja á því að taka til
og fara svo í þrifin en ég get ekki
byrjað að þrífa fyrr en ég er búin
að ganga frá öllu dóti og drasli og
allt komið á sinn stað. Oft finnst
mér ég líka komast í þrifagírinn
við að taka til svo ég mæli með því
fyrir fólk að byrja á því að ganga
frá öllu dóti og drasli og finna
þrifa-andann koma yfir sig og
demba sér svo í þrifin.“
Mikilvægt sé að stilla hugann
rétt og einblína á lokaútkomuna,
enda fátt betra en leggjast upp í
hreint rúm, á hreinu heimili, eftir
annasaman dag. „Best að hugsa
ekkert um hvað þetta er leiðinlegt
eða tekur langan tíma og henda
sér bara í verkið áður en maður
freistast til að henda sér upp í sófa
í staðinn. Mér finnst allavega fátt
betra en tilfinningin þegar ég er
búin að þrífa allt húsið og allt er
orðið hreint og fínt, allir hlutir á
sínum stað, komin hrein rúmföt
á rúmið og ég á leiðinni upp í rúm
eftir langan dag.“
Áhugasamir geta fylgst með Hrönn
á Snapchat og á fagurkerar.is.

Eru sparifötin
hrein?
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Tómatsósa þrífur botn potta
N
ýlega vakti stutt myndband
sem sýndi konu losa erfiða
bletti neðan af potti með
tómatsósu mikla athygli á netinu. Í
myndbandinu smyr hún tómatsósu
á helminginn af botni pottsins og
eftir 15 mínútur getur hún ein
faldlega skolað dökka drulluna af
pottinum.
Fæstir tengja tómatsósu við þrif
og kannast frekar við klístraða
bletti eftir hana, en það eru
ediksýrur í tómatsósu sem virka

Athugið: Það er
ekki mælt með að
nota tómatsósu til að
þvo fötin sín. Það skapar
fleiri vandamál en það
leysir.

sérstaklega vel á dökku blettina
sem myndast undir pottum og
pönnum. Sýrurnar leysa nefnilega
upp koparoxíð sem myndast
við eldamennsku og er hluti af
dökku skáninni neðan á þeim.
Í myndbandinu duga 15
mínútur, en almennt er
mælt með að láta hana
liggja á í um hálftíma og
svo skrúbba óhreinindin
af. Eftir það á yfirborðið að
vera eins og nýtt.

Betra er að þrífa með hreinni tusku.

Hreinar og fínar
borðtuskur

Þ

að er ekki skemmtilegt að
vera með lyktandi borð
tusku. Hana þarf að þvo
reglulega, ekki minna en einu
sinni í viku. Setjið í þvottavél
á 60°C. Gott er að skola borð
tuskuna í köldu vatni eftir notkun
og vinda hana vel. Bakteríur þola
illa mikinn kulda. Einnig er hægt
að setja hana í pott með vatni,
þvottalegi og smá matarsóda og
sjóða hana smástund. Við það
drepast bakteríur.
Sumir nota tuskur úr bleyju
efni á meðan aðrir nota mikró
klúta. Báðar gerðirnar skal setja
í þvottavél. Það er engin ástæða
til að kaupa sífellt nýja borðklúta
því þeir endast vel sé þeim haldið
hreinum og fínum. Eldhúshand
klæði og viskastykki á líka að þvo
oft og alltaf á 60°C.

Gólfþvottavél sem léttir
vinnuna, sparar tíma og
þrífur ótrúlega vel.
Afkastageta i-mop XL er allt
að 1.000 m2 á klukkustund.
Sjá nánar i-teamglobal.com
Hafðu samband og pantaðu
kynningu fyrir þitt fyrirtæki.
Nú er i-mop fáanleg í
þremur stærðum:
Lite 37 sm, XL 46 sm
og XXL 62 sm

Pappírshólkar undan salernispappír eða eldhúsrúllum eru til margs
nýtilegar í hreingerningum.

Góð ráð þegar
pappír klárast

Þ

egar salernispappírinn klárast
setja vonandi flestir pappírs
hólkinn í endurvinnslu því
ekki er sniðugt að henda honum
í ruslið. Það er hins vegar hægt
að nýta hólkinn á margvíslegan
sniðugan hátt. Vissulega er hægt
að föndra með svona hólka en
annað hlutverk er mjög hentugt.
Hólkurinn er settur framan á ryk
sugurörið til að komast að erfiðum
og þröngum stöðum í íbúðinni, þar
má nefna rifur í miðstöðvarofni,
bak við leiðslur eða snúrur, við gólf
lista eða borðfætur og fleiri staði
þar sem erfitt er að komast með
hart millistykkið úr ryksugunni.
Einnig má nota þetta ráð þegar
bíllinn er ryksugaður.
Ef pappírshólkurinn er of stuttur
til að ná bak við eitthvað má einnig
nota hólk úr eldhúsrúllu.
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Tómatsósa
getur leyst upp
suma erfiða bletti.
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