
 

 

 
 
 

Neteja pràctica natural 
 
  

René, solucions saludables i eficients 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Un edifici saludable (amb una alta qualitat 
ambiental) és aquell que garanteix la salut i 
benestar dels seus ocupants. Un edifici que des 
del seu disseny, fins al seu ús i manteniment 
–passant per la procedència i qualitat dels 
seus materials i per les diferents fases de la 
seva construcció–, ha estat enfocat a buscar 
solucions que minimitzin o eliminin tot efecte 
negatiu en la salut i confort dels usuaris.” 

Guia Rehabilita'm!: fes-me eficient i saludable. 

L'OMS, dins de la seva estratègia Salut 21 per a la regió europea, assenyala en el seu 
objectiu 10:  

“Per a l'any 2015 els habitants de la regió europea haurien de viure en un ambient físic 
més segur, amb un nivell d'exposició a contaminants perillosos per a la salut que no 
excedeixin dels estàndards internacionalment acordats”  

Comitè Regional per a Europa de l'OMS. 48ª sessió. Copenhaguen. 1998 
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Notícies com la publicada en La Vanguardia, el 16 de febrer de 2018, sota el títol: “Usar 
productos de limpieza puede ser tan dañino para los pulmones como fumar” no 
hauria de deixar-nos indiferents.En l’article s’exposa: “que les afectacions en la funció 
pulmonar es poden comparar amb les de fumar un paquet de 20 cigarrets al dia 
durant un període que pot anar dels 10 als 20 anys” 
 
Coneixem els inconvenients d’usar productes de neteja convencionals en la qualitat 
de l’aire interior de les nostres llars però la notícia és impactant perquè demostra com 
afecta directament a la salut. Us deixem l’enllaç a la revista American American 
Thoracic Society’s American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine on s’ha 
publicat aquest estudi per si voleu més detalls sobre el mateix. 
 
Netegem les nostres llars, diàriament, setmanalment, mensualment i cada vegada que 
netegem, de forma molt subtil i sense adonar-nos, anem introduint compostos que 
intoxiquen l’ambient. S’ha observat, concentracions de compostos orgànics i de 
partícules crítiques i fibres que sobrepassen des de lluny les de l’aire exterior. Això 
significa que moltes vegades l’interior de les nostres llars està més contaminat 
que l’exterior, fins i tot tractant-se d’un entorn urbà. Un estudi de Greenpeace 
“Consumiendo química” descobreix més de 100.000 compostos tòxics en la pols d’un 
habitatge. 
 
Ens inquieten aquestes ànsies exagerades per netejar les llars com si fossin hospitals. 
Netegem sense ser conscients de tots els productes químics que afecten a la qualitat 
de l’aire ambiental i a conseqüència també contribueixen a deteriorar el medi ambient. 
“Netegem les nostres cases per embrutar el jardí comú, el nostre planeta”. 
 
L’ús i manteniment de la nostra llar és responsabilitat individual. Moltes vegades no 
podem incidir en els tancaments de la nostra casa, ni fer canvis dràstics en la 
decoració però un canvi d’hàbits tan senzill com comprar productes de neteja 
naturals o fabricar-los nosaltres mateixos, al costat d’una adequada ventilació, està a 
l’abast de tots nosaltres i serà un pas gegantesc per reduir la contaminació ambiental 
de les nostres llars. 
 
T’animem a renovar l’armari de neteja! Per ajudar-te, a continuació compartim 
varies propostes. Existeixen moltes alternatives als productes de neteja i 
ambientadors convencionals: productes menys agressius, biodegradables, 
ecològics i uns altres més artesanals que podem preparar a casa de forma fàcil. A 
René, trobaràs  matèries primeres dins la secció Drogueria. 
 

Gràcies per, passar a l’acció! 
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• Recomanacions generals de neteja: 
 
-No acumular molts objectes. Més objectes significa més possibilitats d’acumular pols. 
La neteja serà més difícil i caldrà més temps. 
 
-Si contracteu la neteja a una empresa, prioritzar la contractació d’una que utilitzi 
solucions a base d’aigua o vapor i els productes més naturals, amb etiquetes 
ecològiques.  
 
-Si feu la neteja de forma personal podeu arribar a preparar vosaltres mateixos els 
productes. 
 
-L’ús d’escombres està poc aconsellat, però en tot cas, cal ser molt curós per aixecar 
el mínim de pols. 
 
-Invertir en un bon aspirador. La neteja és fonamental també per evitar l’acumulació 
d’agents contaminants a l’interior, com ara pol·len o partícules de pols. És important 
treure la pols amb regularitat (amb draps humits) i passar aspiradors (amb filtres 
d’alta capacitat de filtració: HEPA H13 o H14, EPA E12, ULPA, que cal canviar cada 6-12 
mesos). Podeu consultar la secció d’aspiradors a la nostra pàgina web: 
www.espairene.com i en concret l’Aspirador Miele Compact C2 Allergy PowerLine 
 
-És important també de controlar la dosis de producte a utilitzar, mirant sempre que 
aquesta sigui la mínima possible.  
 
-És indispensable assegurar una bona ventilació durant l’aplicació i també durant una 
estona després de l’acció de neteja. 
 
-Per llocs difícils. Un bon polvoritzador amb aigua, hidrolats o algun líquid multiús ens 
ajudarà a arribar aquells racons on els draps i les mans no arriben. 
 
-Aplicar un ambientador natural i/o netejar l’espai amb plantes d’interior i perquè no, 
un bon ram de flors per acabar! 
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• Com és un producte de neteja saludable? 
  
Composició Ecològic No ecològic 
   
Tensioactius Oli de coco, saponària. Derivats del petroli 
Desincrustants Origen natural Àcids 
Blanquejadors Llimona, Bicarbonat Àcids 
Desinfectants  Sintètics 
Perfums Olis essencials Sintètics 

 
Un exemple de composició ecològica i respectuosa amb el medi ambient i les 
persones (producte de neteja de la marca Sonett) 
 
• Fórmula rica en matèria primera vegetal que redueix al mínim la possibilitat 

d'al·lèrgies 
• Tensioactius només a força de plantes 
• Completament biodegradable 
• Només perfum biològic 
• Fórmula rica en matèria primera vegetal que redueix al mínim la possibilitat 

d'al·lèrgies 
• Apte per vegans. No testat en animals 
• Testat dermatológicament 
• Níquel, Crom, Cobalt <0.0001% 
• Sense derivats d'origen animal 
• Sense derivats petroquímics 
• Sense Fòsfor, Fosfats, Clor, colorants, PEG, SLES, EDTA i GMO 
 
• Opcions per una neteja saludable 
 
1- Menys econòmica però més còmode: comprar productes de neteja ecològics 

existents al mercat. 
Ex: Ecover (França), Sonett (Alemanya), Klar (Alemanya) Biocop (Biobel 
(Castellón), etc. 

2- Més econòmica però cal invertir temps: fabricar-se un mateix els productes de 
forma artesanal. 
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Receptes 
 
• Neteja general 
 
1. Netejador universal base Bicarbonat sòdic 

 
Ingredients: 
2 C. bicarbonat 
2 C. vinagre blanc 
½ L d’aigua calenta 
Opcional: afegir 10 gotes d’oli d’essencial x litre. Recomanem olis com: l’arbre del té, llimona, 
pi, menta o lavanda.  
 
Com es fa servir? 
Diluir el bicarbonat en aigua i barrejar amb la resta d'ingredients a l'interior d’una ampolla 
amb dispensador. Compte que la barreja de bicarbonat amb vinagre produeix efervescència! 
El recipient cal que sigui més gran. Agitar abans de cada ús. No recomanem polvoritzadors 
perquè si el bicarbonat no està ben disolt s’obstrueixen fàcilment. 
 
Estris:  
Gerra mesuradora gran / ampolla amb dispensador de 1l. aprox. / culleres mesuradores / 
bullidor d’aigua o cassola amb foc /embut 

 
2. Netejador universal base nous de rentat (Sapindus Mukorossi) 
 

Veure recepta de Detergent amb nous de rentat a l’apartat Roba 
 

3. Netejador universal base Sabó de Marsella 
 

Sabó tradicional fabricat a partir de la potassa. No és contaminant. 
 
Ingredients: 
1 T de sabó de Marsella ratllat 
1,5 L d’aigua calenta 
Opcional: afegir 10 gotes d’oli d’essencial x litre. Recomanem olis com: l’arbre del té, llimona, 
pi, menta o lavanda.  
 
Com es fa servir? 
Diluïr el sabó dins un pot amb l’aigua calenta i barrejar una estona amb una cullera de fusta. 
 
Estris:  
ratllador o processador d’aliments / 1 tassa mesuradora / gerra mesuradora gran / ampolla 
amb dispensador de 1 L aprox. / culleres mesuradores / bullidor d’aigua o cassola amb foc 
/embut /cullera de fusta o batedora de vas. 
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• Roba de la llar 
 
1. Detergent amb cendres 

Com el detergent es un tipus lleixiu nosaltres solament el fem servir per roba blanca. 
 
Ingredients: 
2 T de cendres tamisades 
1 L. d’aigua bullint 
Opcional: afegir 10 gotes d’oli d’essencial x litre. Recomanem olis com: l’arbre del té, llimona, 
pi, menta o lavanda. 
 
Com es fa servir? 
En una galleda, depositar les cendres i vessar l’aigua bullint per sobre. Remenar bé. Deixar 
que l’aigua es refredi i les cendres precipitin. Recuperar el líquid sense les cendres. Tornar a 
repetir el procés amb les mateixes cendres. Aprox. es necessiten 2 mesures de tassa de 
80ml per una rentadora de 5kg.  
 
Estris: 
1 galleda / tasses mesuradores / bullidor d’aigua o cassola amb foc /  cullera fusta 

 
2. Detergent amb oli reciclat 

 
¡Es el nostre favorit! 
Si vols aprendre a fer el sabó et recomanem de seguir aquesta entrada del bloc: Recicla el 
aceite como detergente 
 
Ingredients: 
1 T de sabó en flocs 
1,5 L. d’aigua 
Opcional afegir una mica de bicarbonat aprox. 3 cullerades 
Opcional: afegir 10 gotes d’oli d’essencial x litre. Recomanem olis com: l’arbre del té, llimona, 
pi, menta o lavanda.  
 
 
Com es fa servir? 
Diluir el sabó en flocs en un recipient amb l’aigua calenta i barrejar.  Aprox. es necessiten 2 
mesures de tassa de 80ml per una rentadora de 5kg.  
 
Estris: 
1 galleda o pot gran / tasses mesuradores / bullidor d’aigua o cassola amb foc /  cullera 
fusta. 
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3. Detergent amb sabó vegetal 
 

Ingredients: 
40 gr de flocs aprox. ½ tassa ben plena 
3 L d’aigua calenta 
Opcional: afegir 10 gotes d’oli d’essencial x litre. Recomanem olis com: l’arbre del té, llimona, 
pi, menta o lavanda.  
 
Com es fa servir? 
Diluir el sabó en flocs en un recipient amb l’aigua calenta i barrejar. Reservar 1 hora i afegir 
un altre litre d’aigua tèbia. Al dia següent cal diluir un altre cop perquè s’haurà espessit. 
Aprox. es necessiten 2 mesures de tassa de 80ml per una rentadora de 5kg.  
 
Estris 
1 galleda o pot gran / tasses mesuradores / bullidor d’aigua o cassola amb foc /  cullera 
fusta 

 
4. Detergent amb nous de rentat 
 

Les nous de rentat son el fruit d’un arbre el Sapindus Murkorossi que creix al Nepa. Per això 
mai serà un producte de proximitat.  
 
Ingredients: 
200 gr de nous de rentat 
7 L d’aigua 
Opcional: afegir 10 gotes d’oli d’essencial x litre. Recomanem olis com: l’arbre del té, llimona, 
pi, menta o lavanda.  

 
Com es fa servir? 
Si fas rentadores a 40ºC, millor fer una decocció prèvia. La saponina funciona a partir de 
60ºC. Per la decocció prèvia, bullir els 200 gr. de nous aproximadament 3 minuts en 1,5 litres 
d’aigua i deixar infusionar 10 minuts. En aquest moment, colar i xafar les nous amb qualsevol 
estri. Repetir fins a 5 vegades el procés. Deixar que precipitin i ja podem embotellar.  Aprox. 
es necessiten 2 mesures de tassa de 80ml per una rentadora de 5kg.  
 
Estris 
1 galleda o pot gran / bàscula / gerra mesuradora / bullidor d’aigua o cassola amb foc /  
cullera fusta / escorredor o xino 

 
5. Suavitzant  
 

Ingredients: 
1 L de vinagre 
½ L d’aigua destil·lada  
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Opcional: afegir 10 gotes d’oli d’essencial x litre. Recomanem olis com: l’arbre del té, llimona, 
pi, menta o lavanda.  

 
Com es fa servir? 
Barrejar el vinagre, l’aigua i els olis i reservar dins una ampolla. 
 
Estris: 
Gerra mesuradora gran / ampolla amb dispensador de 1l. aprox. / embut 
 

6. Aigua perfumada per planxar 
 
Ingredients: 
5 L d’aigua destil·lada  
30 gotes de lavandin 
 
Com es fa servir? 
Barrejar els olis essencials dins la garrafa d’aigua destil·lada. 

 
7. Manteniment rentadora 
 

-Mantenir els filtres nets. La rentadora funcionarà millor i gastarà menys energia Uns filtres 
bruts amb calç poden augmentar el consum d’energia fins a 20% durant el rentat. 
-Netejar l’interior de la màquina regularment amb productes específics que existeixen al 
mercat o introduir un litre de vinagre blanc en el tambor i programar amb un rentat a 
temperatura mínima de 60ºC. 

 
Ingredients: 
5 L d’aigua destil·lada  
30 gotes de lavandin 
 
Com es fa servir? 
Barrejar els olis essencials dins la garrafa d’aigua destil·lada. 
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• Cuina 
 
1. Rentavaixelles amb Sabó de Marsella  

 
Aplicar directament el sabó en un fregall humit abans de netejar la vaixella a ma. 

 
2. Rentavaixelles líquid a partir del sabó de Marsella 
 

Ingredients: 
1 c. de bicarbonat 
1/6 part sabó de Marsella líquid 
aigua calenta fins al nivell  
Opcional: afegir 10 gotes d’oli d’essencial x litre. Recomanem olis com: l’arbre del té, llimona, 
pi, menta o lavanda.  
 
Com es fa servir? 
Si no tenim el sabó de Marsella diluït, primer cal preparar segons la recepta de netejador 
multiús. Diluïr el bicarbonat i afegir la resta d’aigua. Aromatitzar amb olis essencials. Cal 
remenar una mica abans de cada ús. 
 
Estris: 
Culleres mesuradores / gerra mesuradora gran / bullidor d’aigua / embut 

 
3. Manteniment màquina de rentat 

 
-Mantenir els filtres nets. El rentavaixella funcionarà millor i gastarà menys energia. 
-Mantenir els nivells de sal i abrillantador. Molts aparells moderns no s’activen si no tenen 
nivells mínims de sal i abrillantador. És important perquè eliminen gran part de la calç, 
ponderen l’acidesa de l’aigua i precipiten altres restes que puguin afectar a les resistències i 
resta de maquinària. 
-Netejar l’interior de la màquina i eliminar bacteris indesitjables regularment amb productes 
específics que existeixen al mercat o introduir un litre de vinagre blanc en la cubeta i 
programar amb un rentat a temperatura mínima de 60ºC. 
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• Altres 
 

1. Pols de fregar amb sal 
  

Ingredients: 
1 mida de sal fina 
2 mides de argila verda 
4 mides de bicarbonat 
 
Com es fa servir? 
Barrejar dins un pot amb tapa espolvorejadora. Ideal per l’aigüera, dutxa, banyera i aixetes. 
 
Estris: 
1 tassa mesuradora / 1 pot polvoritzador que pots fabricar tu mateix a casa 
 
2. Pols de fregar amb cendres 
 
Ingredients: 
1 mida de cendres tamisades finament 
1 mida d’argil.la 
1 mida de bicarbonat 
 
Com es fa servir? 
Barrejar dins un pot amb tapa espolvorejadora. Ideal per l’aigüera, dutxa, banyera i aixetes 
 
Estris: 
1 tassa mesuradora / 1 pot polvoritzador que pots fabricar tu mateix a casa 
 
3. Neteja desaigües 
 
Ingredients_ 
200 ml de vinagre 
4 C de bicarbonat sòdic 
 
Com es fa servir? 
Barrejar els dos ingredients però compte! Es produeix una reacció natural d’efervescència. Cal 
un recipient més gran per que no vessi la barreja.  Escampar la barreja per l’aigüera i deixar 15 
minuts que actuï. Acabar de netejar amb 1 L d’aigua bullint. 
 
Estris: 
Gerra mesuradora gran / pot gran / culleres mesuradores 
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4. Neteja vidres amb vinagre 
 
Ingredients: 
400 ml de vinagre blanc 
100 ml d’aigua  
Opcional: afegir 10 gotes d’oli d’essencial x litre. Recomanem olis com: l’arbre del té, llimona, pi, 
menta o lavanda. 
 
Com es fa servir? 
Barregem tots els ingredients dins un polvoritzador. 
 
Estris 
Gerra mesuradora gran / ampolla amb polvoritzador de 500ml / embut 
 
5. Ambientador per la llar 
 
Ingredients: 
50% d’aigua,  
50% d’alcohol de 40º, 96º o vodka  
Opcional: afegir 10 gotes d’oli d’essencial x litre. Recomanem olis com: l’arbre del té, llimona, pi, 
menta o lavanda. 
 
Com es fa servir? 
Barregar tots els ingredients dins un polvoritzador i vaporitzar qualsevol racó de la llar. 
 
Estris: 
1 pot polvoritzador  
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