
Recept: maak zelf uw eigen, natuurlijke toiletreiniger 
Uw eigen toiletreiniger maken is eenvoudig en milieuvriendelijk. Dit 

zelfmaakrecept desinfecteert, reinigt en parfumeert het toilet.  

Voortaan kunt u uw eigen toiletreiniger maken. U kunt kiezen voor gel 

(dit product hecht beter aan de wanden) of, als u weinig tijd hebt, een 

vloeibare reiniger. Hier volgt een eenvoudig, milieuvriendelijk en 

goedkoop recept om toiletten schoon te maken, te desinfecteren en 

te parfumeren. Afhankelijk van de consistentie van het product kost het 75 tot 85% minder dan een 

commerciële toiletreiniger. 

Recept voor toiletgel  

Bereidingstijd: 10 minuten | Prijs: ongeveer € 0,9 per liter 

Ingrediënten 
Voor 1 liter product: 

 340 ml witte azijn (azijn desinfecteert, het is een doeltreffende manier om minerale vlekken 

zoals kalksteen (waaraan bacteriën zich hechten) te voorkomen en op te lossen en ontgeurt). 

 660 ml water (om de ingrediënten te verdunnen en het volume van het product te 

vergroten). 

 4 eetlepels aardappelzetmeel, maïszetmeel enz. Wij geven de voorkeur aan een bindmiddel 

uit de biologische landbouw. 

 Optioneel: 12 tot 20 druppels etherische olie, zoals citroen, grove den of theeboom. 

Materiaal 

 een maatbeker 

 een pan 

 een klopper 

 2 kommen 

 een eetlepel 

 een trechter 

 een gebruikte fles of flacon met schenktuit (oude fles van toiletreiniger, afwasmiddel ...) 

 een etiket  

Bereiding 

 Giet 600 ml water en 300 ml azijn in de pan. Breng het mengsel aan de kook. 

 Verdun het zetmeel in een kom met 60 ml water. 

 Wanneer het mengsel van water en azijn aan de kook is, giet u de inhoud van de kom erbij en 

mengt u met de klopper. 

 Roer enkele seconden om op het vuur en laat afkoelen. 

 Meng in een tweede kom 40 ml azijn en etherische olie. 

 Giet dit mengsel in de afgekoelde pan. Roer nog een laatste keer om. 

 Giet alles in de fles en kleef er een etiket op. 

Gebruik 
Schud de fles goed voor elk gebruik. 

 



Smeer de wc-pot in met gel en verspreid die met de borstel. Laat minstens 10 minuten inwerken en 

wrijf en spoel terwijl u het toilet doorspoelt. 

Te gebruiken voor regelmatig onderhoud. 

  

Voor vloeibare toiletreiniger 

Bereidingstijd: 3 minuten | Prijs: ongeveer € 0,5 per liter 

Ingrediënten 
Voor 1 liter product: 

 340 ml witte azijn (ongeveer 1/3 van de uiteindelijke fles) Azijn desinfecteert, is doeltreffend 

om minerale vlekken zoals kalksteen (waaraan bacteriën zich hechten) te voorkomen en op 

te lossen en ontgeurt. 

 660 ml water (ongeveer 2/3 van de uiteindelijke fles) Het water dient om de ingrediënten te 

verdunnen en het volume van het product te vergroten. 

 Optioneel: 12 tot 20 druppels etherische olie, zoals citroen, grove den of theeboom 

Materiaal 

 een gebruikte fles of flacon met tuit of verstuiver 

 een trechter 

 een etiket  

Bereiding 

 Giet de azijn in een fles. 

 Voeg de etherische olie toe en meng. 

 Vul aan met water. 

 Meng. 

 Kleef een etiket op de fles. 

Gebruik 
Schud de fles goed voor elk gebruik. 

Spuit op de wanden van de droge wc-pot, laat minstens 10 minuten inwerken en wrijf vervolgens 

met de borstel. Te gebruiken voor regelmatig onderhoud. 

Variant: ook voor het reinigen van ramen en spiegels 

Met een druppeltje ecologische zeep kunt u dit product ook gebruiken voor de schoonmaak van: 

 ramen; 

 spiegels; 

 sanitair in het algemeen. 

Verstuif het product en veeg af met een microvezeldoek. 

Af en toe kunt u de toiletten ook reinigen met zeepwater of soda. 


