
לכבס חיתולי בד במים קשים - קשה אבל אפשרי

 מה זה „מים קשים„?

מים קשים הם מי-משקעים המחלחלים באדמה וסופחים ממנה מינרלים ומלחים שונים - בעיקר מגנזיום וסידן. 

כאשר מים קשים באים במגע עם אבקת הכביסה, היונים הנמצאים במים יוצרים חומרים קשי-תמס )חומרים 

קשים להמסה במים(. חומרים אלה מצטברים על גבי הגופים איתם באים המים במגע, ובמקרה שלנו - נספגים 

ונכלאים בחיתולי הבד. 

איכות המים בישראל משתנה כל הזמן, חברת ״מקורות״ מחליפה בתדירות גבוהה את תמהיל המים שמורכב 

ממי התפלה )ריכוז יונים נמוך( למי קידוחים )ריכוז יונים משתנה כתלות בסלע ממנו שואבים(. בחודשים 

האחרונים המגמה היא להזרים יותר מי התפלה, לכן, למרות שאצל רובנו זרמו בעבר בברזים מים מאוד קשים, 

לאחרונה מצב המים עשה תפנית לטובתנו. 

 סטריפים לבדיקת קשיות מים במחיר עלות ניתן למצוא אצל המשווקות: פופקה, בוז׳ולינו וקיוטוש. 

.Total hardness הסטריפים האמינים ביותר ואלה שרק לפיהם נוכל לתת לכם הנחיות, הם של חברת

 אז מה למים קשים ולכביסת חיתולי בד?

כביסת חיתולי בד במים קשים ללא הוספת מרכך מים )קלגון / בוראקס( תפגע בחיתולים שלכם. אותם משקעים 

ואבנית שאנחנו מקרצפים בכיור ובמקלחת מצטברים גם בבגדים שלנו בכמות בלתי מורגשת. חולצה מעט קשה 

פה ושם זה לא ביג דיל, אבל הצטברות של משקעים אלה בחיתולי בד - שהם מרובי שכבות ומטרתם לספוג 

- מהווה בעיה רצינית. המשקעים שמצטברים בחיתולים כולאים בקטריות ומובילים לאמוניה, בעיית סירחון, 

דליפות ואפילו תפרחת, אדמומיות וכוויות. מים קשים יפגעו ביכולת הספיגה של החיתול. 

הפתרון הוא פשוט - יש לכבס את החיתולים עם כמות נכונה של אבקת כביסה ולהוסיף מרכך מים )קלגון או 

בוראקס( לפי מידת קשיות המים. שגרת כביסה נכונה תמזער את ההשפעה של המים הקשים על החיתולים. 

כמות קטנה מדי של אבקת כביסה על מכונה עמוסה בכבסים מלוכלכים עלולה להיות מסוכנת. כשזה מגיע 

לטוסיק של הקטנים שלנו - אנחנו רוצים חיתולי בד נקיים. 

בהקשר זה, אבקת כביסה עדיפה על נוזל כביסה משתי סיבות: 

1. היא מכילה בתוכה יותר חומר מרכך מים ובמצב שבו המים קשים, מרככי המים שכבר יש בתוך אבקת 

הכביסה עצמה לא יספיקו. 

2. אבקה נשטפת החוצה מהבד טוב יותר.

הטעות הגדולה ביותר שתוכלו לעשות כשיש מים קשים היא לבצע שטיפות רבות מדי או להשתמש במים רבים 

יחסית לכמות הכביסה שבמכונה. כשאתם מוסיפים עוד שטיפה לאחר השטיפה הראשית כדי ״לשטוף החוצה״ 

את כל שאריות חומרי הניקוי, אתם בעצם חושפים את החיתולים מחדש לאותם משקעי מים קשים.
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