
Khử mùi hôi trong nhà mà không tốn nhiều tiền 
Những góc kín như nhà bếp, nhà vệ sinh, nơi để thùng rác, tủ quần áo… dễ phát ra mùi hôi nhất.  
 

Khử mùi trong nhà bếp: Mùi thức ăn, mùi dầu mỡ, mùi gas, khói… lâu ngày 

tích tụ trong nhà bếp gây khó chịu. Để khắc phục tình trạng này, hãy cho một ít 

giấm ăn vào nồi rồi đun cho hơi nước bốc lên, bạn sẽ ngạc nhiên là mùi hôi trong 

nhà bếp sẽ không còn. 

Ngoài ra, khi nấu ăn, bạn nên để vài vỏ quả quýt tươi bên cạnh bếp. Sức nóng của 

bếp sẽ làm vỏ quýt khô, đồng thời  có tác dụng khử mùi rất tốt. 

 

 
 

 

Khử mùi hôi thùng rác: Thùng đựng rác dù được dọn dẹp sạch sẽ nhưng mùi 

hôi cũng vẫn còn dai dẳng. Để “xóa” dấu vết mùi này, bạn dùng một tờ giấy báo, đốt 

và di chuyển xung quanh thùng rác, mùi sẽ bị “khử”. Lưu ý cẩn thận đề phòng hỏa 

hoạn. 

 

Đánh bay mùi hôi trong nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh muốn sạch thì cần phải 

chà rửa hằng ngày nhưng đôi khi mùi hôi không biết từ đâu tới luôn gây khó chịu 

cho bạn. Ngoài cách khử mùi thông dụng là sử dụng chất tạo mùi nhân tạo để xịt 

hoặc treo ở một góc thì theo dân gian, có một cách hiệu quả là để một chai dầu gió 

(mở nắp) ở một góc khuất nào đó. 

Khử mùi mốc trong tủ quần áo: Tủ quần áo lâu ngày tích tụ hơi ẩm sẽ có có 

mùi mốc nên hay để một cục xà phòng ở một góc trống nào đó của tủ, mùi mốc 

cũng sẽ bị đánh bay hiệu quả. 

Khử mùi sơn phòng mới: Phòng mới xây hay sơn lại thường có mùi sơn mới 

rất khó chịu, mùi này có thể kéo dài từ một đến vài tuần. Để khắc phục, hãy đặt hai 

bát nước có pha muối dưới sàn, mùi sơn sẽ biến mất trong hai ngày. 

tran-quang-minh 


