
Recept: maak zelf uw allesreiniger 
Deze allesreiniger is heel eenvoudig zelf te maken. In een mum van 

tijd klaar en op basis van milieuvriendelijke producten. U wint 

ruimte in uw kast en produceert minder afval. Bovendien hoeft u 

zo ook geen geld meer uit te geven aan allerlei dure 

schoonmaakproducten. 

Bereidingstijd: 3 minuten | Prijs: tussen € 0,15 en 0,50 / liter. 

Ingrediënten en materiaal 

Voor 1 liter product: 

 Water. Het water dient om de ingrediënten te verdunnen en meer volume te produceren. 

 2 eetlepels ecologische zeep. Kies voor zwarte zeep of een geconcentreerde, ecologische en 

gelabelde allesreiniger. Het reinigt en ontvet oppervlakken. 

 1 eetlepel natriumbicarbonaat. Natriumbicarbonaat verbetert de werking van zeep en werkt 

ontvettend. 

 Optioneel: 10 druppels etherische olie (citroen, den of lavendel) 

 Een fles of flacon van 1 liter 

 Een trechter om niet te morsen 

Bereiding 

 Vul de fles tot 3/4 met lauw water 

 Voeg het natriumbicarbonaat toe en meng 

 Voeg de etherische olie toe 

 Giet de zeep erin 

 Sluit en schud de fles 

 Vul aan met water en meng een laatste keer 

 Kleef een etiket op de fles 

Gebruik 

Met dit zelfgemaakte product kunt u een groot aantal oppervlakken reinigen. 

 Voor werkbladen, tafels, wastafels, badkuip, koelkast enz.: verstuif het product, wrijf over 

het oppervlak met een spons en spoel af. 

 Voor vloeren: voeg een dop van het product toe aan een emmer water. 

Goed schudden voor gebruik. 

Om te desinfecteren gebruikt u beter een oplossing met azijn. De multifunctionele reiniger bevat 

geen azijn, omdat het contact met het natriumbicarbonaat de werking van beide producten opheft 

(onmiddellijke reactie). 

Als u de multifunctionele reiniger op een koele, donkere plaats bewaart, blijft hij jarenlang goed. 

Bekijk de video van het recept op https://www.ecoconso.be/fr/content/recette-pour-faire-son-

nettoyant-multi-usage-naturel  
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