
Środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym 

O tym, że w domu powinno być czysto nie trzeba nikogo przekonywać. Chociaż bałagan 

bywa uciążliwy, choć często, zamiast słowa „bałagan” używamy łagodniejszego i bardziej 

poetyckiego sformułowania „artystyczny nieład”… - 

to czający się po kątach brud jest, po prostu 

niebezpieczny. To doskonała pożywka dla bakterii 

i grzybów, które mogą szkodzić naszemu zdrowiu. Im 

dłużej zwlekamy z porządkami, tym więcej będziemy 

mieli pracy, kiedy wreszcie sięgniemy po szczotki 

i ścierki.  

Środki czystości źle dobrane i nieostrożnie dawkowane mogą szkodzić. Dlatego przed 

użyciem jakichkolwiek środków koniecznie przeczytaj etykiety i zachowaj ostrożność. 

Ekologiczne środki czystości mają skład przyjazny dla środowiska i dla naszych 

organizmów. Są biodegradowalne co oznacza, że kiedy przedostają się do wód gruntowych 

czy do gleby nie są szkodliwe dla roślin i zwierząt, nie gromadzą się w środowisku 

i rozkładają się w sposób absolutnie dla niego nieszkodliwy. 

Sterylnie nie zawsze znaczy zdrowo. Od lat naukowcy biją na alarm, że kolejne 

pokolenia mają coraz słabszą odporność, a coraz więcej dzieci i dorosłych boryka się 

z alergiami. Winnych jest wielu: lekkomyślne nadużywanie antybiotyków, zanieczyszczenia 

środowiska, ale też sterylnie czyste mieszkania. System odpornościowy do prawidłowego 

działania potrzebuje naturalnych wrogów: bakterie, wirusy to nie tylko przyczyny chorób, ale 

też przeciwnicy, którzy system odpornościowy utrzymują w formie i gotowości do działania. 

Jeśli ich zabraknie, sam zacznie szukać sobie wrogów. Dlatego należy utrzymywać porządek 

i czystość, odkurzać, wietrzyć, zmieniać regularnie pościel, pamiętając, że nadużywanie 

środków chemicznych także nam szkodzi. 

Do czego służą środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym? 

Środki czystości są niezbędne do utrzymania czystości w naszym otoczeniu, najczęściej 

są to: to płyny, proszki, mleczka lub żele. 

Podział środków czystości ze względu na ich przeznaczenie: 

https://polbioeco.pl/produkty-eko/eco-naturo/


- myjąco-czyszczące, np. płyny, żele, proszki, pasty, do mycia naczyń, podłóg, itp. 

- piorące, np. płyny, proszki do prania tkanin, bielizny, dywanów, wykładzin, itp. 

- odkażająco-dezynfekujące, np. płyny, proszki, pasty, żele do mycia urządzeń sanitarnych, 

itp. 

Pamiętaj: Czyste ręce są bardzo ważnym sposobem na zapobieganie infekcji 

lub rozprzestrzenianie, szczególnie w przypadku wirusów takich jak koronawirusy, które 

mogą przetrwać na powierzchniach lub przedmiotach nieożywionych przez wiele godzin,  

 


