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3. Curatarea suprafetelor lacuite (geamuri, usi)
o lingura de soda se amesteca cu 1l apa. Se spala ulterior 
cu multa apa. 
 
4. Pentru prevenirea apei dure  
La spalarea cu sapun se pierde deseori o mare cantitate de 
sapun datorita apei bogate in calciu. Pentru a preveni acest 

duritate. 
Astfel la 22 l apa (duritate de 22 de grade) se adauga 22 x 
22 x 0.1=44 g soda. Dupa ce se lasa 10 minute, se poate 
spala ca deobicei.  
 
5. Indepartarea algelor si a mucegailui de pe su -
prafete de lemn si piatra  
Cu un amestec de 1 lingura soda la 1l apa se freaca su-
prafetele cu o perie de radacina. Distruge algele si muce-
gaiul datorita caracterului alcalin. 
In cazul tratarii ulterioare cu vopsea pe baza de ulei se 
recomanda neutralizarea sodei cu otet.Incercati inaintea 
utilizarii pe o suprafata de proba. Unele specii de lemn se 
pot inchide la culoare in contact cu soda.  
 
6. Diluarea grasimii si a mizeriei  
(oale si tigai) adecvat in cazul inoxului si a emailului, a 

curatata, daca este necesar, se lasa peste noapte. Curata 
si arsurile puternice. 
 
7. Indepartarea mirosurilor  
neplacute si a infundarilor la canalizare: 2-3 linguri soda se 

lasa cateva ore, dupa care se limpezeste bine. 
 

Informatii Generale
Carbonatul de natriu este o sare care nu ar trebui sa lipsea-
sca din nici o casa. Pana in 1850 a fost produsa prin evap-
orarea apei din lacuri din Egipt si America de Nord si Sud, 
precum si prin arderea plantelor care traiau in apropierea 
lacurilor bogate in natriu. 
In scopul obtinerii unor puritati mai ridicate se folosesc 
acum metode chimice: s-a revenit la evaporarea apei din 
lacuri bogate in natriu, deoarece, datorita proceselor de 
eliminare a impuritatilor, se pot atinge concentratii mari, cu 
un consum relativ redus de energie.

Caracteristici
• efect sterilizant
• absoarbe mirosurile
• caracter alcalin
• 
• neutralizeaza acizi
• ecologic
• ieftin 

Compozitie  
Soda (carbonat de natriu, hidrocarbonat de natriu)

Utilizare
1. Indepartarea straturilor vechi  
de vopsele pe baza de ulei si a cerurilor. Unele vopseluri 
vechi se pot indeparta doar prin solutie de soda. Din aceas-
ta cauza se merita sa incercati si aceasta solutie ieftina 
si usoara, inainte sa incercati diverse “ciocane” chimie, 
daunatoare atat sanatatii dvs cat si a mediului. 
3 linguri cu soda se diluaza in 1l apa calda. Cu un burete 
se aplica pe zonele cu vopsea, si se lasa 5-10 minute sa 
lucreze. Vopselurile vechi ar trebui sa se transforme intr-un 
lichid de culoare bruna. Se spala cu apa curata si se lasa o 
zi sa se usuce. Pentru neutralizarea sodei se aplica doua 

poate vopsi din nou. 

Atentie: unele specii de lemn se pot inchide la culoare da-
torita sodei. Se recomanda aplicarea unei zone de proba.  

2. Inmuierea suprafetelor lacuite  
sau vopsite, pentru a le pregati pentru o vopsire noua: 2 
linguri de soda se amesteca cu 1l apa calda, si se aplica pe 
zonele cu vopsea, eventual se lasa 1-2 minute, dupa care 
se spala cu apa curata si otet. Soda a transformat vechia 
suprafata lucioasa a vopselurii de ulei intr-una mata, capa-
bila sa ofere priza unui nou strat de vopsea. 

Inmuierea cu soda este un bun mod de a evita frecarea 

formarea de praf.
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Sugestii  
Inmuierea vopselurii cu soda necesita un anumit grad de 
experienta. Astfel, o temperatura prea ridicata a apei poate 
duce la topirea completa a vopselurii. Din aceasta cauza 
ar trebui supravegheat procesul de topire prin frecarea cu 
degetul a suprafetelor. 
Pe de alta parte se poate intampla ca nu se vede nici un 
efect. Atunci se recomanda a-i lasa sodei o perioada mai 
lunga de timp pentru a-si face efectul, respectiv sa se 
foloseasca un burete aspru la spalarea cu apa. Vopselurile 
vechi, pe baza de acrilat nu se pot indeparta cu soda, si 
doar cu smirghel. 
 
Caracterizare
Xi, Iritant 
 
Riscuri si indicatii de siguranta  
Conţine carbonat de sodiu. Iritant pentru ochi. A nu inspira 
praful. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă 
şi se consultă medicul. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

noastre în domeniu. Din cauza diversitatii metodelor de prelucrare si a im-
pactului asupra mediului înconjurator cât si a caracteristicilor suprafetelor, 
se exclude orice obligatie cu privire la autenticitatea acestor recomandari. 
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea 

-
scriptii îsi pierd valabilitatea în cazul aparitiei unei noi versiuni sau în cazul 

Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet 
la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.
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8. Prelungirea timpului necesar intaririi ghipsului  
Putina soda adaugata amestecului de ghips prelungeste 
considerabil durata necesara intaririi.

Inmagazinare  
-

na. Umiditate ridicata a aerului formeaza bolovani de soda, 
 

 
Curatarea instrumentelor  
Imediat dupa folosire, se curata in apa calda. Materialele 
textile si pensulele trebuiesc tratate eventual cu otet, pentru 
a neutraliza efectul sodei. 
 
Marimea ambalajelor  
Art.Nr.: 992-    0,5 kg 
Art.Nr.: 993-       1 kg


