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Det var spørgsmålet i morgenradioen på P4 Sjælland i dag” På P4’s Facebook gruppe var der 39 personer, 

der gav deres bud på, hvordan man fjerner kalken.  

Jeg har sat ”likes” ved de forslag, der er gode både med hensyn til nemhed, miljøvenlighed og sikkerhed.  

Men der var også forslag jeg direkte vil advare imod, hvis man skal tage hensyn til sundhed og miljø. 

 

Undgå koncentreret saltsyre, eddikesyrer, opvasketabs eller blandinger af syrer og baser(fx brun sæbe). Det 

er ok, at bruge syre, hvis den tyndes efter anvisningen på flasken, men ikke koncentreret.  

Mit forsøg med en opvasketabs viste, at den først blev opløst efter 3 timer, og den er kraftigt basisk 
(pH10) En opvasketabs er beregnet til 8 liter BLØDGJORT vand. 

DET ER ALT FOR STOR DOCERING TIL 1 L VAND OG DET OPLØSER IKKE KALKEN! 

 

Undgå skurende midler, da det laver ridser på porcelæn. Klorin kan IKKE fjerne kalk, det bleger kun. 

En foreslår eddike og kartoffelmel, så det hænger bedre fast. Mon det skal koges?  

En anden foreslår Cola?  

 

Mit forslag er: 

 Dagligt: WC-kummen børstes, og fliser skvises efter bad 

 Ugentlig: Toilet rengøres ugentlig miljømærket toiletrengøringsmiddel 

 Evt. Kalkbelægning: Skrabes af med en glasskraber. Afkalkes med følgende, som virker ca. ½ time 

2 dl opvaskemiddel + 1 dl eddike 

 

Fordelen ved denne blanding er, at den kan hænge fast. Men selvfølgelig kan man også fumle med at 

påsætte toiletpapir og ren eddike. Eddikesyre 1:4 eller genbruge den sure blanding, man har afkalket 

kaffemaskine med. 

FruGrøn´s Super finish råd, (som desværre ikke kom med i radioen) 

Er toilettet stadig lidt gråt og gult efter rengøring og afkalkning har jeg et super tips. Afvask toilet og 

håndvask med denne blanding: 

½ liter kogende vand + 1ss tøjvaskemiddel til hvidvask 

 

Tør efter med en mikrofiberklud, og det bliver skinnende hvidt. (Det er blegemidlet - Na – perborat – der 

virker blegende på vasken og toiletkommer. Specielt gamle vaske og toiletter kan være lidt ridsede i 

overfladen, hvis der er anvendt skurepulver. Med tiden bliver ridserne gul/brune, og de kan kun fjernes 

med blegning NB: Kom lidt af sæbeopløsningen i holderen til toiletbørsten. Så er der lidt rengøringsmiddel 

til de næste par dage. 

Læs flere rengøringstips på BOLIUS.dk og på min hjemmeside husarbejde.dk/boligrengøring 

Anne Grete Rasmussen, Telefon 2065 2065  

 

http://www.bolius.dk/fru-groen-saa-tit-skal-du-skifte-karklud-20632/
http://husarbejde.dk/hygiejne/boligrengoering/

