14 НЕТРИВІАЛЬНИХ
СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ
ЗВИЧАЙНОГО МИЛА
Здається, нема більш
звичайного і разом
із тим настільки
геніального предмета
в домі, ніж шматок
мила. Достатньо
подивіться, скільки
можна зробити з ним,
окрім того, щоб просто
помити руки
(і убезпечити
своє здоров’я).
Отже, за допомоги звичайнісінького мила можливо:
1. Відучити собаку гризти меблі
На відміну від запаху, навряд чи комусь подобається смак мила, і наші
пухнасті домашні друзі не виняток. Натріть шматком мила меблі, які
найчастіше гризе ваш песик, і він полише їх у спокої.
2. Замаскувати дірки у стіні
Мило – чудовий маскувальний засіб для дірок, залишених
на стіні картинами чи дзеркалом, що колись на них висіли.
Візьміть шматок мила приблизно того самого кольору, що
й шпалери чи фарба на стінах, натріть їм дірки, щоб
замаскувати їх.
3. Полегшити шиття (і життя)
Деякі тканини доволі важко прошити, навіть найгострішою голкою. Натріть
милом кінець голки, це подіє як змазка і полегшить шиття.
4. Виявити витік газу
Як не дивно звучить, але мило допоможе виявити витік газу. Натріть трубу милом.
Якщо воно почне пухиритися, варто потелефонувати в газову службу.

5. Зробити саморобний засіб проти комарів
Розчиніть мило у достатній кількості води і розпиліть цей розчин на тіло. Це
чудовий (і недорогий) засіб від надокучливих комарів.
6. Зробити рідке мило
Брусок звичайного мила набагато дешевший за рідке, тим паче, якщо воно розлито
у красиву баночку. На щастя, є чудовий спосіб, поєднати приємне з корисним. Для
цього вам знадобиться лише мило, вода, терка, і гліцерин.
7. Роззіпнути змійку
Коли змійка застрягла, то хочеться одного – щосили смикнути її, навіть якщо
знаєш, що робити цього не варто, адже тут навпаки потрібні ніжність, терпіння і…
шматок мила. Натираємо ним змійку. Мило, як і у випадку з тканиною, діє як
змазка і дозволяє змійці спокійно розстібнутися або ж застібнутися.
8. Деодорувати «пахуче» взуття
Іноді взуття, особливо спортивне, починає… ну ви зрозуміли, пахнути не дуже
приємно. Беремо мило, загортаємо його в пергаментний папір, кладемо у взуття і
лишаємо на ніч. Уранці кросівки (туфлі, кеди тощо) пахнуть так, наче ви їх щойно
принесли з магазину (причому з парфумерного).
9. Попередити запотівання окулярів
«Домашній Архіваріус» розповідав про цей спосіб використання мила тиждень
тому. Запітнілі лінзи окулярів – це справжня мука очкариків, особливо взимку. А
достатньо ж лише змочити лінзи мильною водою, а потім добре протерти
тканиною.
10. Розмітити тканину
Цей спосіб використовували ще наші мами і бабусі, коли не так уже і просто було
знайти в магазині спеціальну крейду для розмітки тканини. Замість неї вони
використовували змилений шматочок мила. Дешево, просто і ефективно.
11. Тримати нігті в чистоті
Хатня робота, робота в саду чи городі, можливо, і має заспокійливу дію, але на нігті
після неї краще не дивитися. Пошкрябайте нігтями по шматочку мила, це утворить
захисний шар під ними і убезпечить вас від землі та іншого бруду, з яким
доведеться мати справу. А потім достатньо просто помити руки.
12. Зробити саморобний дезодорант для речей
Тут все просто і просто ідеально – загорніть шматочок мила в тканину і покладіть
до шафи. Важливо, щоб запах мила вам подобався.
13. Пом’якшити укуси
Це дивний, але ефективний спосіб. Потріть легко місце укусу сухим шматочком
мила. Це полегшить біль майже миттєво.
14. Здерти старі шпалери
Якщо від намірів зробити ремонт вас утримує думка про те, як довго ви
здиратимете шпалери, то не хвилюйтеся – зробіть мильну воду і обприскайте нею
старі шпалери. Чік-чік, і стіни готові до нового дизайну.

