
PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIROS 

É comum, durante as compras para a casa haver uma grande quantidade de 

produtos de limpeza, com diversas finalidades. O que muitas pessoas não sabem, é 

que existem substitutos caseiros com menor custo que podem dar até resultados 

iguais aos produtos de limpeza convencionais. 

Seguem-se abaixo receitas caseiras para a substituição: 

 
AMACIANTE DE ROUPAS 

- 5 litros de água; 

- 4 colheres de glicerina; 

- 1 sabonete ralado; 

- 2 colheres de sopa de leite de rosas; 

- Ferver 1 litro de água com o sabonete ralado até dissolver. Logo após acrescentar 

4 litros de água fria, as 4 colheres de glicerina e as duas colheres de leite de rosas. 

- Mexer bem até misturar por completo e depois engarrafar. 

 
DESENTUPIDOR DE PIAS 

- Uma mistura de 250 ml de vinagre branco e 500 ml de água, com meia xícara de 

bicarbonato de sódio. 

- Usar pelo menos uma vez por mês essa mistura para impedir que sua pia entupa. 

 
LIMPA-VIDROS 

- 20 ml de vinagre; 

- 10 ml de suco de limão; 

- 100 ml de água aquecida; 

- Misturar todos os ingredientes, colocá-los em um borrifador e aplicar com pano 

úmido e seco. 

 
LIMPA REJUNTE DE AZULEIJOS 

- 1 colher de bicarbonato de sódio; 

- Meio limão; 

- Junte os ingredientes, aplique no local e deixei agir por no mínimo 5 minutos. Após 

esse tempo retirar a solução. 

 

 



LIMPEZA DE COBRE COM KETCHUP  

- Aplicar o ketchup na superfície desejada com auxilio de um pano, e esfregar 

vigorosamente. 

- Em sequência enxaguá-los com água morna e secá-los. 

 
TIRA MANCHAS DE ROUPAS 

- 1 colher de vinagre de álcool branco; 

- 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio; 

- Faça uma pasta com os ingredientes, espalhe sobre a parte amarelada da roupa, 

deixe descansar por uma hora no sol. 

- Depois coloque a roupa para lavar normalmente. 

 
SABONETE LÍQUIDO 

- 1 sabonete comum (barra); 

- Água; 

- Corte o sabonete em pedaços pequenos e vá raspando com a faca até conseguir 

pequenas lascas; 

- Coloque em um pote e complete com água até cobrir com um dedo acima; 

- Feche o pote e deixe repousar. Depois de dois em dois dias, mexa e acrescente 

água.  

 
LIMPA TÊNIS 

- Colocar uma quantidade razoável de bicarbonato de sódio e pasta de dente dentro 

de um recipiente e homogeneizar; 

- Aplicar no tênis e deixar algum tempo, fazer a retirada do produto com a ajuda de 

um pano úmido. 

 
LIMPADOR DE URINA DE ANIMAIS EM CARPETES 

- ¼ de xícara de sal de cozinha; 

- ¼ xícara de vinagre branco; 

- 4 xícaras de Bórax (vendido em farmácias e casas de produtos agrícolas). 

- Faça uma pasta combinando bem todos os ingredientes e aplique sobre a área 

manchada. Deixe secar por 24 horas e então use o aspirador de pó para remover os 

resíduos de sal e bórax. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3rax

