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Mis aineid sisaldab endas 
paljureklaamitud Mr Pro-
per? Kas ökotoodetel on 
eeliseid sünteetiliste va-

hendite ees?
Enim müüdud pesuvahendid eksivad 

mitmete kriteeriumide vastu, mida ootaks 
keskkonnaga arvestavalt pesuvahendilt.

Hävivad ka kasulikud bakterid
Euroopa Liidus kehtiva seaduse kohaselt 
peab puhastusvahend ehk detergent ole-
ma biolagunev. Kuna biolagunemine on 
mitmepoolne protsess, kuhu kuuluvad ka 
lagundavad bakterid, siis näiteks majapi-
damised, kus kasutatakse reovete töötle-
misel biopuhastusseadmeid, peaksid täna-
päevaste puhastusvahendite kasutamisse 
ettevaatlikult suhtuma. Bakteritevastased 
ained mõjuvad ka biopuhastis olevatele 
mikroobidele. Mitte et nad kanalisatsioo-
nifi rmade biopuhastites laastamistööd ei 
teeks – ikka teevad, aga nood on suurtele 
kogustele spetsialiseerunud.

Veeorganismidele kahjulikud
Millised need bakteritevastased ained 
puhastusvahendites siis on: Mr Proper 
universal sisaldab glutaraali ja bensois-
otiasolinooni. Glutaraal ehk glutaaral-
dehüüd on inimese nahale ja silmadele 
väga ärritav, seda samuti sissehingamisel 
ja -neelamisel. Ta on allergeen. 

Püsivat ohtu keskkonnale see aine oma 
kõrge reaktiivsuse tõttu ei kujuta, kuna 
reageerib orgaaniliste ühenditega suure 
tõenäosusega juba kanalisatsoonitorudes.

Bensoisotiasolinoon on tööstuslik 

bio tsiid ehk teisi-
sõnu kõike elusat hävitav 
valmistis, mida kasuta-
takse laialdaselt näiteks 
polüvinüülkloriidist val-

mistatud kinnaste desinfi tseerimi-
seks. Põhjustab allergilisi reaktsioone ja 
on arvatavasti ka nn kummikindaallergia 
üheks põhjustajaks. Peetakse keskkonnas 
hästi lagunevaks.

Ka kloor on antibakteriaalne puhas-
tusaine. Kõik kloori sisaldavad pleegitus-
vahendid on ühendi lagunemisel tekkiva 
gaasilise kloori tõttu kahjulikud. 

Võimalikud allergiatekitajad
Mr Proper sisaldab veel järgmisi ühen-
deid: tsitraali, limoneeni, tsitronellooli, 
heksüüli, tsinnamaali, linalooli. Need 
kõik liigituvad nn meeldivusaistingut 
tekitavaks, on loodusele ohutud. Samas 
Euroopa Liidu Tarbekaupade Teadusko-
mitee (SCCP) on koostanud nimekirja 
26-st lõhnaainest, mida kõige sagedamini 
seostatakse allergiliste reaktsioonidega. 
Kõik toodud ained on selles nimekirjas.

Alternatiiv: kookosõli, apelsiniõli, sool 
ja sooda
Ka paljudes keskkonnasõbralikes puhas-
tuvahendites pole kõik ained ohutud, 

ent kahju kesk-
konnale on tun-
duvalt väiksem. 
Ilma lõhnaaine-
teta on ökopoodides müügil olev Klari 
universaalpuhastusaine. Ehkki nimekiri 
koostisainetest tundub olema erakord-
selt keemiline, selgub lähemal uurimisel, 
et midagi hullu peljata pole. Naatrium-
karbonaat (sodium – naatrium inglise 
keeles) on sooda, naatriumkloriid on 
keedusool, lisaks on koostises alkohol 
ja kookosõlipõhised toimeained. Mine-
raalõli ehk nafta baasil valmistatud SLS 
(sulfaadipõhine aine) on aga kasutusel 
pea kõigis hügieenitoodetes – hambapas-
tadest pesupulbriteni. Ökotoodetes ei ole 
SLS tehtud naftast, vaid kookosõlist.  SLS 
puhastab kui söövitaja, seetõttu süüdista-
takse ainet nii silma-, suu limaskesta- kui 
ka juustekahjustustes vähini välja. Kee-
mikud on ühisel seisukohal, et ükskõik 
mis toorainest SLS valmistatakse, mole-
kul mõjub ikka samamoodi.

Kõik koostisained sõbralikud
Loodust ja inimest säästvaid puhastusva-
hendeid on Eestis lisaks Klarile saada mit-
meid. 

Mr Proper Reeglid Klar Sooda

- Sisaldab naturalseid, mitte sünteetilisi aineid + +
- Laguneb looduses bioloogiliselt + +
- Ei kahjusta põhjavett ja veekogusid - +
- Ei sisalda toksilisi, kantserogeenseid ja liikide elujõulisust 
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Loodusesõbra poksimatš: üldpuhastusvahendid
Punases nurgas: 

Mr Proper

Rohelises nurgas: 
Klar, sooda, 
õunaäädikas
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Näiteks Almawini apelsiniõliga 
puhastusvahendi kontsentraat on 
bioloogiliselt hästi lagunev. Puhas-
tusvõime saavutatakse apelsinikoo-
rest saadud eeterliku õli koostisaine 
terpeeni ja sahhariidsete pindaktiiv-
sete ainete kombinatsioonist. Kus-
juures viimased tehakse kartulist, 
maisist või suhkruroost, suhkrupee-
dist, kookos- ja palmiõlist. Alkohol ja 
rohuekstraktid  suurendavad vahendi 
säilivust.

Alkoholil on paljudes ökovahen-
dites kandev roll bakterite vastu 
võitlemisel. Bensüülalkoholi leidub 
paljudes taimedes, õites ja puuvilja-
des ning nende väikeste kogustega 
tuleb inimene kergesti toime. Puhas 
bensüülalkohol on aga tervisele väga 
ohtlik.

Teeme ise puhastusvahendi
Kel ökotooteid osta pole soovi, on 
muidki variante. Esiteks on puhas-
tusvahenditena viimasel sajal aastal 
kasutuses olnud äädikas, sooda ja 
sidrunhape.

Sooda on seeni ja baktereid hävi-
tav, rasvu eemaldav, lõhnasid siduv 
ning seejuures keskkonnasõbralik. 
Seda saadakse tänapäeval mereveest. 
Optimaalseks puhastuslahuseks on 
supilusikatäis soodat liitri vee kohta. 
Sooda on aluseline, sidrunhape hap-
peline puhastaja.

Sidrunhappe omaduste hulka 
kuuluvad lubja lahustamine (katlaki-
vi pottides, kannudes, kahhelkividel); 
seente, hallituse ja bakterite hävita-
mine; rooste lahustamine. Sidrunha-
pet tuleb liitrile veele lisada 3–5 spl.

Kel pliit või ahi, saab muidugi ka 
tuhaga nühkimist katsetada.

Teiseks on tavapoodides müügil 
mikrofi ibertooted, mis ei vaja kasu-
tades puhstusvedelikku, ainult vett. 
Mikrofi iber, mille algaineks on nafta,  
on 200 korda peenem kui juuksekarv 
ning puhastuslapi kude on selline, 
et mustus läheb kiudude vahele. Kui 
lapp on täis, siis mustust juurde ei 
mahu ning lapp tuleb puhtaks pesta. 
Võrreldes puhastusvahenditega küü-
rimisele on mikrofi ibril veel see eelis, 
et puhastatud pind ei jää triibuline. 
Mikrofi iberlapid on levinud ka koris-
tusfi rmades.

Soovitusi jagab matkamees Marko Mänd

K es ei tahaks matkal jääda kui-
va nahaga? Sageli ei saa aga 
riided märjaks mitte vihma, 
vaid higistava keha tõttu. 

Kihilise riietuse põhimõte võimaldab 
meil vältida külmatunnet, mis tekib hi-
gist. Liigsel niiskusel võimaldab see ära 
aurata. Säärane riietumine on matkaja-
te seas aina rohkem levimas.

Kihilise riietumise põhimõte (ingl layer-on-
layer principle) on tegelikult küllaltki lihtne. 

1. Aluskiht
Kõige lähemal nahale peab olema rõivas, 
mis transpordib kehaniiskuse ja higi läbi 
riide kehast eemale. Vesi jahtub 25 korda 
kiiremini kui õhk, seega hakkab kehal kii-
resti külm, kui tekkinud niiskus jääb selle 
pinnale. Riiete aluskihi funktsioon on ha-
jutada tekkinud niiskus võimalikult suu-
rele pinnale, tagamaks nüüd juba õhukese 
niiskusekihi kiirem kuivamine. 

NB! Puuvilla ei soovitata kanda keha 
vastas, sest see imab endasse niiskuse, 
kuivab aga aeglaselt. Ideaalseteks mater-
jalideks on funktsionaalne kangas või vill. 
Vill on unikaalne oma omaduse poolest 
hoida sooja isegi märjana. Parimat villa ni-
metatakse meriinovillaks.

2. Vahekiht
Vahekiht hoolitseb selle eest, et kehaniis-
kus liiguks aluskihist edasi. Vahekihi ma-
terjaliks on reeglina kiiresti kuivav ja ma-
huline materjal, nagu näiteks fl iis. Tuleb 
ainult meeles pidada, et rõivad ei tohiks 
olla liiga ümber, sest siis ei mahuta nad pii-
savalt õhku ning nende soojusisolatsiooni-
võime väheneb.

3. Väliskiht
Väliskiht pakub kaitset väliste ilmastiku-
nähtuste, vihma ja tuule vastu. Enamik tä-
napäeva väliskihi materjale on “hingavad” 
ning annavad oma osa niiskuse transporti-
misel seestpoolt väljaspoole, keha pinnalt 
eemale. Mida veekindlam materjal, seda 

halvemini ta hingab ja vastupidi. 
NB! Intensiivse tegevuse puhul võib 

väiksema veekindlusega materjal olla 
kehale isegi parem. 

Aktiivse kehalise tegevuse ajal oled sa 
lõpptulemusena märg, sõltumata varustu-
sest. Ja nii peakski olema. Sellisel juhul on 
kihilise riietumise suurimaks plussiks kiire 
kuivamine.

Juba mõne riietusesemega on võimalik 
kohandada oma matkavarustus igat liiki 
olukorra, ilma ja tegevusega. Kihilise riie-
tumissüsteemi poolt räägib ka fakt, et eri-
nevate kihtide rõivaid saab efektiivselt ka-
sutada eraldi, suurendades nii olemasoleva 
varustuse kasutusvaldkonda.

Matkakool:  
õpetame kihiliselt riietuma

väliskiht 
kaitseb vä-
lise niiskuse 
eest,  aga 
ka “hingab” 
välja sisemist 
niiskust

aluskihi 
ülesanne 
on hajutada 
keha pinnal 
tekkivat 
niiskust

vahekiht 
transpordib 
edasi aluski-
hi niiskust

Välise niiskuse põhjuseks võib olla vihm või sulav 
lumi, seestpoolt saab seda põhjustada higistami-
ne. Mõlemad on piisavalt ebamugavad. 

Riietuja sõnavara
layer-on-layer principle – kihilise riie-
tumise põhimõte
base layer – aluskiht
mid layer  – vahekiht 
shell layer – väliskiht

Allikas: Lundhags


