WODA GASI PRAGNIENIE, W WODZIE MOŻNA NURKOWAĆ,
WIĘC MOCNO SIĘ POSTARAJ, BY JEJ WALORY ZACHOWAĆ!
ZAPAMIĘTAJ SAM I ZWRÓĆ UWAGĘ INNYM DOMOWNIKOM!
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Szybki prysznic to mniejsze zużycie wody niż w przypadku brania kąpieli w pełnej wannie, do
napełnienia której zużyć trzeba prawie 200 litrów wody. Jednak, w razie potrzeby wzięcia kąpieli,
wystarczy napełnić wannę do 1/3 objętości.
Korzystając z łazienki, na czas mycia zębów, golenia, czy podczas namydlania się, oszczędniej jest
zakręcić wodę.
Należy zawsze sprawdzać szczelność domowych instalacji doprowadzających wodę (baterie przy
umywalkach, zlewozmywakach, wannach; spłuczki w toaletach). Nieszczelny kran lub spłuczka
nie tylko grozi zalaniem mieszkania, przynosi też duże straty wody.
Niektóre toalety mają dwa przyciski do spłukiwania wody. Bez potrzeby, nie należy korzystać
z przycisku, który uwalnia większą jej objętość.
Należy unikać zbędnego spłukiwania toalety.
Należy zawsze dokładnie zakręcać kran.
Przed myciem naczyń należy usunąć do śmietnika resztki jedzenia z talerzy.
Nie należy korzystać z bieżącej wody do namaczania talerzy. Nabierając wody do zatkanego
zlewu, można zaoszczędzić 50% niezbędnej do tej czynności wody.
Stosowanie tzw. perlatorów, znacznie zmniejsza zużycie wody.
Należy włączać pranie i uruchamiać zmywanie naczyń tylko wtedy, gdy odpowiednio pralka lub
zmywarka jest pełna lub korzystać z programów oszczędnościowych.
Bardzo zabrudzone rzeczy należy namoczyć przed praniem w wodzie z proszkiem (w zlewie,
wiaderku, miednicy).
Najlepiej myć balkon w czasie deszczu, a do usunięcia liści z tarasu, chodnika, ścieżek użyć miotły
i grabi, a nie wody z węża ogrodowego.
Nie należy podlewać ogrodu wodą pitną lecz w miarę możliwości wykorzystać wodę ze studni
lub deszczówkę.
Należy unikać podlewania ogrodu w czasie wiatru i upału - woda paruje wtedy znacznie szybciej,
a podlewanie w upale dodatkowo szkodzi roślinom.
Dbając o odpowiednie nawodnienie przydomowego ogródka, należy pamiętać, że trawa
potrzebuje podlewania latem co 5 - 7 dni. Obfity deszcz eliminuje konieczność podlewania
nawet do 2 tygodni.
Nawadnianie kropelkowe ogrodu (zraszanie) jest efektywniejsze i pomaga oszczędzać wodę.
Przykrycie podlanego terenu skoszoną trawą, korą lub liśćmi pomaga ograniczyć parowanie
wody.
Mycie samochodu na własnej posesji jest niezgodne z prawem. Należy myć samochód w myjni,
która stosuje recykling wody.

