Zamontuj bateriê jednouchwytow¹.

Jak oszczêdzaæ
wodê

Regulacja temperatury
za pomoc¹
dwóch kurków
to strata czasu
i wody.
Kran
jednouchwytowy
ustala temperaturê
natychmiast.
Nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy mo¿na
jej u¿yæ np.: do podlewania kwiatów, ogrodu
czy sprz¹tania.
Jeœli mieszkasz w domu jednorodzinnym,
zastanów siê nad za³o¿eniem zbiornika
na wodê deszczow¹. Z powodzeniem mo¿na
j¹ wykorzystywaæ do podlewania ogródka.
Myj samochód na myjniach. Zu¿ycie wody
przy myciu samochodu w domu jest na poziomie
200 litrów, na stacji, ta sama czynnoœæ to zu¿ycie
60 litrów wody.

Ka¿dy z nas poprzez zmianê
swoich nawyków mo¿e zredukowaæ
zu¿ycie wody nawet o

30%.
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UWAGA!
Mycie rêczne, to ka¿dorazowe zu¿ycie
wody na poziomie 30-80 litrów wody.
Zmywarki u¿ywaj dopiero wtedy, gdy
zbierze siê du¿a partia brudnych naczyñ.

Pomyœl nad zainstalowaniem sp³uczki WC
z przyciskiem reguluj¹cym iloœæ sp³ukiwanej
wody. Taki mechanizm pozwoli zredukowaæ
zu¿ycie wody z 10 litrów do 6-3 litrów.
Unikaj zbêdnego sp³ukiwania toalety.
Œmieci wynoœ do kosza, nie do toalety.

Pranie w pralce nastawiaj dopiero
wtedy, gdy uzbiera siê pe³en bêben
brudnej bielizny.

Kiedy robisz sobie coœ do picia,
gotuj tylko tyle wody ile ci potrzeba.

Zamiast k¹pieli w wannie - bierz prysznic
Pe³na wanna to ok. 120 litrów wody.
5 min k¹pieli pod prysznicem
to tylko 50 litrów.

Myj rêce, zêby i gól siê przy zakrêconej
wodzie
Naprawiaj krany i sp³uczki
Kran, z którego kapie, to ok 100 litrów straconej
wody na dzieñ!
W sp³uczce to ok 1000 litrów na dzieñ.
Takie wycieki mog¹ stanowiæ nawet 20% zu¿ycia
wody w gospodarstwie domowym.

W kranach zainstaluj napowietrzacze (aeratory)
z ogranicznikiem strumienia.
Takie napowietrzanie sprawia, ¿e masz wra¿enie,
i¿ zu¿ywasz du¿¹ iloœæ wody, a tak naprawdê
zu¿ycie jest mniejsze o 30-40% .

Uczymy siê
oszczêdzaæ wodê
poprzez zmianê
naszych codziennych
nawyków!

