Környezetbarát termékek
A KÖTHÁLÓ környezeti tanácsadó irodáiban mindenütt fellelhető a „környezetbarát termékek polca”. Ezeken gyakorlatban
is megismerhetővé tesszük a problémás vegyszerektől mentes
takarító, tisztító, kozmetikai szereket, festékeket, bemutatunk
néhány energia, víztakarékos berendezést, illetve írószereket.
Leporellónk ezen környezetbarát termékek használati
tanácsait, alaposabb megismerését teszi lényegre törően
lehetővé.
MOSÁS - TISZTÍTÁS
BÓRAX
Mosásnál, tisztításnál fehérítő (színes ruháknál nem javasoljuk), fertőtlenítő hatású, emiatt kiváló tisztítószere a fürdőszoba és a WC felületeinek. Kitűnően helyettesíti a klórtartalmú fehérítőket
MOSÓSZÓDA (Na2CO3)
Vízlágyító, ezáltal a mosópor valóban hatékonyan tisztít
(kemény vízben nehezen oldódik a mosópor). Tisztító,
zsíroldó hatása miatt használható mosáshoz, áztatáshoz,
mosogatáshoz, általános tisztításhoz. Környezetbarát, mert
olyan körfolyamatban állítják elő, amelynek nincs káros
mellékterméke.
SZÓDABIKARBÓNA
Jó nedvszívó és szagtalanító. A savakat szén-dioxid felszabadulása közben semlegesíti. A szódagyártás és más vegyipari
folyamatok melléktermékeként keletkezik. A környezetre
ártalmatlan.
CITROMSAV
A citromsav kiváló vízkőoldó, és sok szempontból jobb, mint
az ecet. Ez a természetes gyenge sav mindenfajta felület
(fém, csempe, műanyag, stb.) vízkőtelenítésére alkalmas.
Kitisztíthatjuk vele a kávé- és teafőzőket is, mert utána nem
marad az ecethez hasonló savanyú szag a készülékben. A
citromsav jól oldódik vízben, vizes oldata folttisztításra,
fehérítésre is használható.
INDIAI MOSÓDIÓ
Bőrbarát, 100%-ban természetes, növényi mosószer. Környezetbarát, biológiailag lebomló, gazdaságos (1kg mosódió egy
család kb. 1 éves szükségletét fedezi). Fontos: a termék
Indiából jut el hozzánk, a nagy szállítási távolság jelentős
környezetterheléssel jár. Használható mosásra, mosakodásra,
hajmosásra, állatsamponként.

ILLÓOLAJOK
Az illóolajokat, vagy más néven aromákat, többnyire
préseléssel, oldószerrel történő kivonással vagy lepárlással
nyerik ki a növényekből. Egy-egy illóolajat, illetve keveréket
kúraszerűen legfeljebb 3 hétig célszerű alkalmazni, és mindig
csak kis mennyiséget használjunk belőlük, alkalmazásuk
mindig higított formában történjen. Az illóolajok a légutakba
kerülve váltják ki pozitív hatásaikat.
Mikroszálas tisztítókendők
Mikroszálas textil poliészter (PE) és poliamid (PA) szálakból
készül. Tisztít, políroz, port töröl és szárít. A hagyományos
kendőkhöz képest 1/3 idő alatt szárad. Nedvesen és szárazon
is használható. Környezetbarát, mert csupán víz
használatával, tisztítószer nélkül távolítja el a
szennyeződéseket, sőt még a mikroszkopikus baktériumokat
is. Hypoallergén, így nem okoz gondot a takarítás az
asztmában, allergiában szenvedőknek sem.
TISZTÁLKODÁS - KOZMETIKUMOK
Öko szappanok
Növényi alapú, biológiailag könnyen lebomló, környezetbarát,
állatkísérlet mentes.
Kizárólag pálma- és pálmamagolajból készült, szabad alkáli
mentes, tiszta növényi alapú szappan. Használata során nem
szárad ki a bőr. Bőrpuhító hatása magas glicerintartalmának
köszönhető. Tapintása rendkívül lágy és selymes. Mivel a
készítmény nem tartalmaz marhafaggyút, a bőr pórusai nem
tömődnek el, természetes légzése biztosított.
Kecsketej szappan
Kézzel készített, növényi olaj alapú, 30% kecsketejet
tartalmazó kecsketej szappanjainkat ajánljuk mindenkinek, de
főleg érzékeny és száraz bőrűeknek, ekcémásoknak,
pattanásos bőrű fiataloknak, valamint mindazoknak, akik
szeretik a természetes alapanyagú kozmetikumokat.
A termékek nem tartalmaznak szintetikus adalékokat,
tartósítószer komponenseket.
FOGPOR
A legtisztább, kristályos állapotú hatóanyagokat (zeolit)
tartalmazza, víz és oldószerek hozzáadása nélkül. Egyéb
adalékanyagtól mentes, natúr készítmény, ezért a
természetes anyagokat előnyben részesítőknek és az
adalékanyagokra érzékenyek, allergiások számára különösen
ajánlott. Políranyagai segítenek eltávolítani a plakkot és a

fogkőképződményeket, a fogzománc megsértése nélkül.
Rendszeres használatával a fogak felszíne csillogó fényes
lesz, az esetleges nikotin és kávé okozta elszíneződések
eltűnnek, a fogíny egészséges és edzett lesz, valamint
megelőzhető a fogkőképződés.
ERŐFORRÁS TAKARÉKOSSÁG
Kompakt fénycső
70-80%-kal kevesebb villamos energiát használ fel, mint a
hagyományos izzó, így ugyanakkora megvilágítási szintet
biztosítva, azaz a komfortérzet csökkenése nélkül lehet
energiát megtakarítani. A kompakt fénycsövekre hosszú,
akár 15 000 órás élettartam jellemző, szemben a
hagyományos izzók 1 000 órás élettartamával, így ritkábban
szükséges cserélni őket.
LEDes dinamós lámpa
Olyan zseblámpa, amihez nem kell elem, mivel a belső
akkumulátort egy kézi erővel mozgatható dinamó tölti fel, a
fényt pedig LED-ek szolgáltatják. A hagyományos zseblámpáknál használt elemek lemerülés után veszélyes
hulladékként speciális kezelést igényelnek, mivel az emberi
egészségre ártalmas anyagokat (pl. kadmium, higany, ólom,
nikkel) tartalmaznak és súlyosan károsítják az élővilágot:
egyetlen elem 1 m3 élővizet képes elszennyezni! A dinamós
zseblámpában nem kell elemet cserélni, ha lemerült,
egyszerűen csak „fel kell pumpálni”. A LED-es fényforrások
energiafelhasználása minimális, a hagyományos
megoldásoknak csak 8-10%-a, emellett élettartamuk is
hosszabb.

Víztakarékos vízelzáró STOP & GO
Stop & Go elven működő készülék, mely automatikusan
engedi és állítja meg a víz folyását a vízcsapnál. Egyszerűen a
régi, gazdaságtalan szűrő helyére csavarható.
Légkeveréses vízcsapfej
A kifolyó vízhez levegőt kever, ezáltal sokkal kevesebb vízzel
elérhető ugyanolyan erősségű vízsugár. Akár 50 % vizet
megtakaríthat. Univerzális csatlakozóval külső és belső
menetes csapokhoz is csatlakoztatható.
EGYEBEK
DEROLIN háztartási étolajderítő
A sütéskor elhasznált, maradék étolajba keverve eloszlik és
megköti a lebegő szemcséket, valamint a telített zsírsavakat. A
szilárd részecskék ezután lassan kiülepednek, ott marad a
tiszta étolaj, úgyszólván regenerálva ezzel az olajat. Ez a tiszta
rész ezután újra felhasználható. A keletkezett olajsár
komposztálható, mert kiváló tápanyag a talajnak.
Mosható nadrágpelenka
A textilpelenkát választó szülők számára korszerű lehetőség a
mosható nadrágpelenka. Előnyei: használata környezetkímélő,
mert kevesebb hulladék termelődik. Összességében olcsóbb,
mint az eldobható pelenka; mosása egyszerű, gyors. Könnyen
szárad; könnyen feladható a gyermekre, szabása miatt jól zár.
Terpesztartást biztosít, elősegíti a csípőízület fejlődését;
gyorsabb a szobatisztává válás.
Papír- és vászonszatyor
A papírtáska alapanyaga a nátronpapír (klasszikus barna
csomagolópapír), melyet visszagyűjtött papírhulladékból
készítenek, s előállításakor a hagyományos papírhoz képest

75%-os víz- és több mint 50%-os energia-megtakarítást
érhetünk el. Ezen felül a gyártási folyamat során nincs szükség
adalékanyagokra, mészkőre, kénre és klórra sem. Hátránya
azonban, hogy nem annyira strapabíró, mint egy
vászonszatyor, vagyis hamar a kukába kerül.
A vászonszatyrot akár évekig is használhatjuk, és eközben nem
szennyezzük környezetünket.
Rendszeresítsen a táskájába egy újrahasználható vászontáskát,
és ne kérjen az ingyenes papír, vagy nejlonzacskókból sem
vásárláskor!
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Festékek, lazúrok, lenolajok
Természetes anyagokból készített, kiváló ökológiai minősítést
kapott, semmilyen szintetikus anyagot nem tartalmazó
festékek.
Fenti termékek beszerzése néhány tagszervezetünknél is
megoldható:
Zöld Zug - Ökoszolgálat Alapítvány
cím: 1051, Budapest, Nádor utca 34.
tel.: 06-1/311-78-55, 06-20/519-80-81
e-mail: okosz@okoszolgalat.hu
web: www.okoszolgalat.hu
Zöldövezet Környezetbarát termékek boltja
E-misszió Egyesület
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
Tel./fax: 06-42/423-818, 504-403
E-mail: emisszio@e-misszio.hu

Környezetbarát
termékek

Adója 1%-át ajánlja fel az ingyenes
lakossági tanácsadás támogatására!
Adószám: 18973231-1-19
Köszönjük segítségét!
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3.
Levelezési cím: Miskolc, Kossuth u. 13.
Tel: 46/382-095, Fax: 46/505-077
kothalo@kothalo.hu - www.kothalo.hu

www.greenfo.hu
Környezetbarát újrapapírra nyomva.
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