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اي استفاده راحت از موکت بدون نگرانی از ایجاد شدن لکه ه در جهتشرکت سیزال جهت آسودگی حال مشتریان خود 

ی ها از مختلف بر روي موکت در محیط هاي مسکونی و اداري نسبت به ارائه دستور العمل هاي لکه زدایی انواع آلودگ

  : برهاي اروپایی و آمریکایی اقدام نموده استروي سطح موکت با استفاده از بهترین لکه

 

 Shaw يکارخانه Carpet STAIN & SOIL REMOVERاسپري 

 
-ها مانند آب میوه، سس قرمز، شراب، قهوه و سس سالسا را میترین لکهسخت

پاك کنید. حتی  1توانید به راحتی از روي موکت و سایر الیاف مقاوم در برابر آب
توان با استفاده از این اسپري پاك کرد و بعد از پاك کردن هاي قدیمی را میلکه
هاي روغنی شوند. این محصول قابلیت حفاظت در برابر لکهها آنها دیگر ظاهر نمیلکه

را نیز دارد. همچنین با قابلیت جلوگیري از لکه شدن موکت با نفوذ در الیاف آن، 
 باشد.ها میاي از لکهمحافظ سطوح پارچه

 
 
 

 نیازي به آبکشی ندارد. •

 (که در اثر نور باعث تغییر رنگ نمی گردد) CRIمناسب براي استفاده بر روي پشم و داراي شاخص  •

 قابلیت نفوذ پذیري باال به الیاف •

 داراي قابلیت ماندگاري در الیاف  (یعنی نمی توان اثر آن را از بین برد) •

 مناسب براي انواع مختلف قالیچه و موکت •

 داشتن مناسب منزلداراي تاییدیه براي تمیز نگه  •

 داراي تاییدیه از انجمن هاي موکت و قالیچه •

 ضد لکه و ضد خاك •

 
 
 
 
 

                                      
1s a f e-Wa t e r  شود)که آب باعث خرابی آن نمی ی(یعنی الیاف 
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 میلی گرم 950مقدار:  هاي مسکونی و اداريکاربرد: به صورت اسپري، در محیط
 کاربرد محصول: تمیزکننده براي استفاده: موکت و سایر الیاف مقاوم در برابر آب

 توصیه شده براي استفاده: لکه بري سایر الیاف مقاوم در برابر آبتوصیه شده براي سطوح: موکت و 
 
 

هاي قندي، مانند قهوه و انواع نوشابه، گذارند. به طور مثال، خیلی از لکهجاي میها معموالً از خود آثاري بهاکثر لکه
هاي معمولی، بر و آمد با کفشي حاصل از رفت گذارند. رد برجاي ماندهبعد از تمیز شدن اثري از قند خود به جاي می

 باشد.ها میي آن رنگ رفتگی (تغییر رنگ) در این مناطق بر اثر لکهگذارد که نتیجهروي موکت اثر می

دهید، اتفاق افتد و هاي مواد شوینده و آب ساده شستشو میها را با محلولاین احتمال ممکن است زمانی که لکه
افتد تا اثر آب و باقی را به جاي بگذارند و بسیار مهم است که شستشو به درستی اتفاق بیاز خود اثراتی (رد مواد شوینده) 
 مانده ي خشک لکه باقی نماند.

توان کثیفی و مواد چسبیده را با اسپري کشی بعد از شستشو نیست! به راحتی میبا این اسپري، دیگر نیازي به آب
گذارد و در آینده گرد و جاي نمیي این اسپري چیزي از خود برکرد. مادهپوش زدود و در صورت نیاز آن را تکرار از کف

 کند.خاك را جذب نمی
 

هاي پوشها و کفها، قالیچهمناسب براي تمامی موکت "Carpet STAIN & SOIL REMOVER"اسپري 
ي نیازي به شستشو بعد از استفادهکند. و کند و از دوباره ظاهر شدن آنها جلوگیري میها را ناپدید میباشد. لکهپشمی می

 باشد.آن نمی
هاي مایعات و جامدات بر روي لوازم خانگی راحت شوید. توانید از شر سخترین لکهبا استفاده از این اسپري می

ها (مانند آب میوه، روغن، سس، شراب، ترین محصوالت براي تمیز کردن سخترین لکهبر مذکور به عنوان یکی از مناسبلکه
هاي ضد آب مانند لباس ها، مبلمان و لوازم داخلی ماشین استفاده می شود. (نیازي ها و پارچهها، قالیچهقهوه) از روي موکت

 کشی بعد از آن نیست.)به آب
 

 راهنماي استفاده:
آزمایش  بر روي قسمتی که قابل رویت نیست،قبل از استفاده، الیاف را از نظر مقاومت رنگ با استفاده از تست لکه

اي سفید اسپري کنید و در منطقه آزمایش مالش دهید. اگر رنگ به پارچه نمایید. مقدار کمی از پاك کننده را بروي پارچه
سفید منتقل نشد و یا در رنگ الیاف تغییري ایجاد نشد (یعنی مقاومت رنگ وجود داشته است) از دستورالعمل زیر پیروي 

 کنید.
اي تمیز، داراي قدرت جذب و داراي ثبات رنگ ا را با استفاده از اسفنج یا پارچههاي روغن یا غذاضافات لکه )1

 بردارید.
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دقیقه صبر کنید. به آرامی شروع به پاك کردن لکه  5تا  1بر را  بر روي قسمت لکه شده اسپري نمایید. لکه )2

 را تکرار کنید.نمایید. پارچه یا اسفنج را بشویید و تا پاك شدن کامل لکه، دوباره این عمل 

باشد. رطوبت دقیقه چک کنید تا خشک شده باشد. اگر هنوز داراي رطوبت می 30تا  15ناحیه تمیز شده را بعد از  )3

 آن را بگیرید.

 

 نکات ایمنی:

 بر را از دسترس کودکان خارج کنید. اسپري لکه )1

دقیقه با آب شستشو  15مدت حداقل ها را به بر با چشم تماس برقرار کرد، سریعاً چشمدرصورتی که ماده لکه )2

 نمایید.

 اگر به طور اتفاقی ماده را نوشیدید، به دستورات پزشکی مراجعه کنید. )3

 هرگز اسپري را با مواد سفید کننده یا دیگر مواد شستشوي خانگی مخلوط نکنید. )4
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 دکتر شوتزFloor Mate اسپري 

ها را از لکهتوانید تمامی با اسپري فلورمیت شما می
فیبرهاي مصنوعی (مانند پلی آمید، پلی اکریلیک، پلی پروپیلن، 
پلی استر و...) پاك کنید. به علت داشتن اکسیژن فعال در 

-هاي رنگی مانند شراب، چاي میوهتوان از لکهترکیبات آن می

 اي، ادویه کاري و... رهایی یافت.

کت، این اسپري قابل استفاده براي انواع قالیچه، مو
هاي مقاوم در برابر آب مانند میز، قفسه و... لمینت و سطح

 14تا  0از  PHباشد. همانگونه که می دانید محدوده ي می
بیشترین  14بیشترین حالت اسیدي و  0تعریف می شود که 

 ي اسیدي بودن آن است.باشد که نشان دهندهمی 2,5این محلول  PHحالت بازي است. 

 

 

 راهنماي استفاده:

توان آن را ابتدا اضافات کثیفی را جمع کنید. (به طور مثال، اگر مایعی بر روي موکت ریخته است و هنوز می )1
ي تنظیف جذب کنید، یا اگر سس خردلی ریخته است قسمت جامد را با قاشقی جمع خشک کرد را با پارچه

 کنید)
 ي تنظیف جاذبی اسپري نمایید.سپس فلورمیت را به پارچه )2

 ي آغشته به فلورمیت، از بیرون لکه به داخل لکه پاکسازي را انجام دهید. (هرگز لکه را فشار ندهید!)با پارچه )3

 پارچه تنظیف را کمی با آب مرطوب کنید و به لکه بزنید و با قسمت خشک پارچه رطوبت آن را بگیرید. )4

 مراحل فوق را ادامه دهید تا لکه کامالً از بین برود. )5

اي سنگین روي آن بگذارید تا اي تمیز را بعد از آن بر روي لکه قرار دهید و وسیلهدر صورت لزوم، پارچه )6
 طور کامل جذب کند. رطوبت را به
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 :ایمنی نکات

برها ابتدا در قسمتی از موکت که در حوزه ي دید نیست، آزمایش را انجام دهید تا از نظر مقاومت مانند سایر لکه )1
 مطمئن شوید.رنگ موکت در برابر فلورمیت 

هاي اکریلیک، سطوح صیقلی) در مدت زمان طوالنی خودداري از ماندن ماده بر روي سطوح حساس (مانند شیشه )2
 کنید.

کنید، ممکن است باعث تمیزي لکه نگردد زیرا کثیفی به درون هاي قدیمی از اسپري استفاده میاگر براي لکه )3
 نتواند بازخورد الزم را ارائه دهد.الیاف موکت نفوذ کرده است و شاید فلورمیت 

 ماده اسپري شده را به هیچ وجه نباید استنشاق کرد. )4

 در هنگام استفاده، تهویه مناسب را ایجاد نمایید. )5

 گردد.هاي حساس و خشک، باعث سفید و بیرنگ شدن موقت پوست میتماس طوالنی فلورمیت با پوست )6

 کنید. بهتر است در هنگام استفاده از دستکش استفاده

 

  :برهاموارد استفاده لکه

اسپري لکه بر و دستور العمل هاي اشاره شده در فوق، جدولی از انواع لکه هاي معمول و غیر معمول  2با توجه به معرفی 

برها، در ادامه آمده است که با توجه به قدرت لکهکه در محیط هاي مسکونی و اداري بسیار با آنها درگیر بوده ایم در زیر 

برها که در زندگی ماشینی امروز به یاري ما شتافته اند ز بین بردن کدام لکه ها می باشند. بجز لکهکه قادر به اخواهید دید 

تا لکه هاي ایجاد شده روي موکت مورد عالقه مان را هر چه سریعتر ازبین ببریم، شیوه هاي دیگري نیز براي از بین بردن 

 با مواد موجود در منزل نیز هست که به اختصار بر حسب هر نوع لکه به آن پرداخته ایم.  لکه از روي موکت
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 برهاي لکهموارد استفاده
 Carpet STAIN & SOIL REMOVER Floor mate هالکه

 آب گرم + √ آب میوه

 آب سرد + √ نوشابه

 آب گرم + √ آبجو

 √ √ شراب قرمز

 √ √ قهوه

 √ √ چاي

 √ √ شیر

 √ √ آب

 آب گرم + √ شکالت

 x √ آدامس

 آب گرم + √ خردل

 آب گرم + √ سس گوجه فرنگی

 آب گرم + √ سس تند

 √ √ روغن غذا

 √ √ لوازم آرایشی

 √ √ رژ لب

 x √ الك ناخن

 x √ رنگ مو

 x √ لکه رنگ

 x √ جوهر

 x √ ماژیک

 x √ چسب

 √ √ مداد شمعی

 x √ شمع

 x √ واکس

 x √ کنندهسفید 

 x √ جوش شیرین

 √ √ زنگ زدگی

 x √ سفیدك

 x √ کپک

 √ √ چمن

 آب سرد + √ خون

 √ √ استفراغ

 √ √ ادرار

 √ √ مدفوع

 x √ عالئم سوختگی

 x √ روغن

 x √ قیر

 x √ هاي قدیمیلکه
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 ۲میوهب آ

است که به طور طبیعی در بافت میوه وجود  مایعیآب میوه 

اي، باید گوشت کارخانه آن به صورت تولیدبه منظور و  دارد

مورد مصرف قرار  از حاللها و یا گرما  میوه را بدون استفاده

 داد.

 میوه آب شیمیایی اجزاي

حال سوال این است که در آب میوه چه نوع مواد شیمیایی 

وجود دارد که با اطالع از ترکیبات آن می توان از این موضوع 

موکت  ،شده بر روي مبل، فرش در پاك کردن لکه هاي ایجاد

استفاده کرد؟ تمامی برند هاي تولید کننده از دست کودمان به وجود آمده اند، که بر اثر افتادن ناگهانی لیوان آب میوه  ...و 

با خطوط مختلف تولید آب میوه، از مقادیر متفاوتی مواد نگهدارنده شیمیایی در فرآیند تولید آب میوه در سراسر دنیا 

  :اده می کنند که در زیر از آنها نام می بریماستف

 هیدروکسید کلسیم •
 D3ویتامین  •
 روغن ماهی و ماهی ژالتین •
  Eاستات ویتامین  •
 اسید مالیک و اسید سیتریک •
 بتاکاروتن •
 سیترات کلسیم •
 اسید اسکوربیک •

  

                                      
۲ Fruit Juice 
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 اجزاي شیمیایی آب انگور

آب انگور حاوي مواد شیمیایی گیاهی طبیعی به براي مثال به بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در آب انگور می پردازیم 

دا کرد. مواد توان در پوست انگور پیاست. رسوراترول بسیار زیادي را می »پلی فنل«است که در خانواده  »رسوراترول«نام 

 :ددیگري نیز در آب انگور وجود دار شیمیایی 

 الکتات کلسیم •
 گلوکونات کلسیم •
 ویتامین سی •
 کنسانتره آب انگور •
 آب مقطر •

 

 کردن لکه آب میوهپاك

 »سیزال«حال که با انواع مواد موجود در آب میوه آشنا شدیم می توانیم با استفاده از دستورالعمل ها و ترکیبات لکه بر 

 استفاده کنیم. لکه آب میوه انواع ي خالصی از برا

 1شماره  روش پاك کنیم؟ از موکت  را» آب انگور«لکه چگونه 

مطمئن شویم که  شود ما کامالًر است. شاید رنگش است که باعث میآوکردن لکه آب انگور دلهرهچیزي در مورد پاك

خیلی بد نیست. همه آنچه نیاز دارید یک اسفنج،  آب انگور الزاماً يکردن لکهپاك نابود شده است. ،موکت تازه و مخمل ما

 مقداري آب لیمو و یک برس با موي نرم است.

 از را کار این است بهتر. کنید پاك مرطوب اسفنج یک از استفاده با را ورآب انگ يتا آنجا که ممکن است لکه .1
 شود.نهاي دیگر موکت انگور به قسمت آب يانتشار لکهکه باعث  ؛ارج لکه به سمت داخل انجام دهیدخ

 .کنید خشک پارچه یک از استفاده با را لکه. بمالید لکه روي بر مستقیم طور همقدار زیادي آب لیمو را ب .2
 .کنید استفاده لیمو آب کشیدنساز قلم مو براي بر .3
به شود، سعی کنید از مقداري سرکه سفید اگر متوجه شدید که با این روش لکه آب انگور از موکت پاك نمی .4

 طور مستقیم بر روي لکه استفاده کنید.
 را تا زمانیکه لکه آب انگور پاك شود، تکرار کنید. 4مرحله  .5
 .کنید تمیز انگور آب مانده باقی گونه هر از را موکت تمیزکننده اسپري کبا استفاده از ی .6
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 2شماره روش ؟ پاك کنیماز روي موکت را  »آب انگور«که چگونه ل

دهد. امتحان کنید که چگونه با یک فنجان آب انگور از موکت به شما ارائه می يکردن لکهروش دیگري براي پاك »سیزال«

 توانید موکت خود را تازه نگه دارید.نوشابه می

به محض ایجاد لکه بر روي موکت نسبت به جذب مایع ریخته شده روي موکت و سپس از بین بردن لکه اقدام  .1
 نمایید. 

میزي را با مقدار زیادي نوشابه خیس کنید. پارچه را به طور مستقیم بر روي لکه فشار دهید (لکه را مالش پارچه ت .2
 ندهید) تا آب انگور را جذب کند.

 .ه که دیگر لکه قابل مشاهده نباشدتا جاییکاین مراحل را تکرار کنید  .3
 . بگذارید لکه روي بر مستقیم طور به را نمک زیادي مقدار دید، ااگر هنوز هم می توان لکه ر .4

 

 3شماره روش پاك کنیم؟ موکت روي از را  »آب انگور« يلکهچکونه 

 یک قاشق غذاخوري آمونیاك را با دو فنجان آب گرم ترکیب کنید. .1
 اسفنج تمیزي را به این محلول آغشته کنید. .2
 محلول کند.لکه آب انگور را به طور مستقیم پاك کنید تا لکه شروع به جذب شدن در  .3
 لکه را با آب سرد آبکشی کنید، سپس لکه را با یک پارچه تمیز خشک کنید. .4

 

 

 1شماره ش رو - ؟را از موکت پاك کنیم »میوهآب«هاي چگونه لکه

میوه را از موکت دارید، باید با بیشترین سرعت ممکن اقدام کنید تا لکه در موکت جذب کردن لکه آبوقتی قصد پاك

 نشود.

توانید از یک پارچه . میکرده باشیدمایع را خشک اي ، تا اندازهکنید جذب کاغذيدستمال یک با را میوهآب لکه .1

 استفاده کنید.نیز تمیز 

 .نیست داغو  است ولرم که شوید مطمئن. کنید اسپري لکه روي بر مستقیم صورت به را ولرم آب .2

کردن لکه بهترین راه جذب. کنید جذب را مایع تمیز سفید پارچه یک یا کاغذي دستمال از استفاده با دوباره .3

 فشاردادن دستمال بر روي لکه و تعویض مکرر آن است.
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با یک لیتر آب گرم را در را  فرشخوري از شامپو يچا قاشق ¼میوه هنوز هم قابل مشاهده است، آب لکه اگر .4

 یک سطل ترکیب کنید و آنرا هم بزنید.

 

 .کنید جذب بارها و بارها دستمال با را لکه. دهید قرار لکه روي بر مستقیم طور به را محلول .5

 روي بر را سنگینی جسم و دهید قرار لکه روي بر را خشک و تمیز دستمال. کنید کشیآب گرم آب با را لکه .6

میوه از موکت ار مداوم به لکه باعث جذب لکه آب. این کمک خواهد کرد تا فشنخورد تکان تا بگذارید دستمال

 شود.

 .باشد مشاهده قابل نباید دیگر لکه نهایت، در. کنید رها حالت همین در را لکه ساعت چند .7

 

 2شماره ش رو ؟را از موکت پاك کنیم »میوهآب«چگونه لکه 

 باشد: آسان روش این تواند با استفاده از میوه از موکت همچنین میکردن لکه آبپاك

 باال در که همانطور کنید، تمیز را لکه است، ممکن که یکهیجا تا تمیز، پارچه یا و کاغذي دستمال یک از استفاده با .1

 .است شده ذکر

میوه وي لکه آبر بر را محلول این. کنید ترکیب گرم آب فنجان یک با را آن و بردارید را ظرفشویی ماشین مایع .2

 قرار دهید و تمیز کنید.

ی سفید ترکیب کنید. این ترکیب را در یک بطري اسپري بریزید و به خانگ سرکه فنجان ½ با را آب فنجان 3/2 .3

 .اسپري کنیدطور مستقیم بر روي لکه 

 .کنید تکرار ظرفشویی مایع از استفاده با را 2 مرحله .4

ک دستمال کاغذي مرطوب تمیز کنید. دستمال خشک را بر روي محدوده قرار ی و آب از استفاده با را قسمت این .5

 دستمال براي چند ساعت قرار دهید.روي دهید و یک جسم سنگین را 

 مرطوب %3 آب اکسیژنه کمی با را لکه محدوده است، مشاهده قابل ساعت چند از پس هم هنوز میوهآب لکه اگر .6

 پاك نشده است، آنرا تکرار کنید. ،آن باشد. تا زمانی که لکهید. اجازه دهید تا یک ساعت بر روي کن

 .دهید قرار دیگري سنگین جسم آن روي بر سپس. دهید قرار لکه روي را بیشتري کاغذي دستمال .7
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 3نوشابه

ها در ایران نوشابه است. البته این یکی از پرمصرفترین نوشیدنی

ایران بسیار پرمصرف نوشیدنی در کل دنیا طرفدارانی دارد ولی در 

 شود.ها دیده میاست و تقریبا در تمام میزهاي غذا و در تمام وعده

براي طرفداران نوشابه که از موکت براي مفروش کردن منزل یا محل 

حلی براي تمیزکردن موکت درنظر کارشان استفاده می کنند، باید راه

است تا با براي شما تهیه کرده حلیگرفت. به همین منظور سیزال راه

 هاي غذایی خود لذت ببرید.خیال راحت از وعده

 

  ؟را از موکت تمیز کنیم »نوشابه«چگونه لکه 

 کنیم.از موکت تمیز را در اینجا یک راه براي پاسخ به این سوال وجود داردکه چگونه نوشابه 

تفاده کنید. از شستشو اجتناب کنید، ممکن است کردن لکه اساز یک پارچه سفید و یا دستمال کاغذي براي خشک .1
 باعث شود نوشابه بیشتر در موکت جذب شود.

 .ار مهم هستندکننده بسیهاي تولیدبراي تعیین مواد بررسی کنید. دستورالعملرا در صورت امکان، زیر موکت  .2
 ولرم ترکیب کنید.کننده را با آب مالیم بدون سفیدتمیزکننده  خوري مایعيچا قاشق ¼در یک کاسه،  .3
 ) کنید.2 به 1در ظرف دیگري مقدار زیادي سرکه سفید را با آب ترکیب (تقریبا نسبت  .4
 از یک پارچه تمیز استفاده کنید، و آن را در محلول فرو کنید. .5
 دقیقه صبر کنید. 15لکه نوشابه را با پارچه تمیز کنید، به آرامی محدوده لکه را فشار دهید و  .6
 استفاده کنید، لکه نوشابه تا زمانیکه خشک شود، آبگیري کنید.از یک پارچه خشک  .7
 سرکه، آغشته کنید.به پارچه تمیز دیگري را  .8
 15لکه نوشابه با این پارچه پوشش دهید، لکه را فشار دهید. یک جسم سنگین بر روي پارچه بگذارید و به مدت  .9

 دقیقه رها کنید.
ک کنید. اگر لکه هنوز قابل مشاهده است، مراحل ذکر شده در با یک پارچه تمیز خشبه داخل لکه را از خارج  .10

 باال تا زمانی که از بین برود، تکرار کنید.
  

                                      
۳ Soda 
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 4آبجو

 

، رو به رو شدن با لکه آبجو بر با مصرف رو به رشد آبجو در جهان

به همین دلیل است که ما روي وسایل منزل موضوع عجیبی نیست. 

دیم. با راهنماي آبجو را تهیه کرکردن لکه راهنماي تمیز »سیزال«در 

اگر  داشتن موکت داشته باشید.نگهتمیز براي ی ساده گام به گام، روش

 . ریخت، عصبی نشویدآبجو به صورت غیر منتظره 

 

 1شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »آبجو«چگونه لکه 

توانید، جذب کنید. این کار باعث که می سرعتیرا با تمام با استفاده از دستمال کاغذي و یا یک حوله، لکه آبجو  .1
 شود آبجو در عمق موکت جذب نشود. می

 فنجان آب گرم ترکیب کنید. 2قاشق غذا خوري مایع ظرفشویی را با  1قاشق غذاخوري سرکه سفید و  1 .2
آبجو  با استفاده از یک اسفنج که در این محلول ،آغشته شده، از خارج به داخل محدوده لکه را پاك کنید. لکه .3

 باید به تدریج ناپدید شود.
مانده را تمیز کنید، موکت را با آب سرد و اسفنج تمیز کنید و آن را با استفاده از گونه سرکه باقیبراي اینکه هر .4

 یک حوله خشک کنید.
 

 2شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »آبجو«چگونه لکه 

تمیز، مقداري کافی جوش شیرین بردارید و نم نم آن را به  مانده با استفاده از یک حولهبعد از جذب آبجو باقی .1
 طور مستقیم بر لکه آبجو بریزید. مطمئن شوید که تمام سطح لکه را با جوش شیرین پوشش داده شده است.

مانده آبجو ممکن از گونه بوي باقیگذارید. این کمک خواهد کرد تا هرساعت باقی ب 24جوش شیرین را به مدت  .2
 ساعت، جوش شیرین را جارو کنید. لکه آبجو دیگر نباید قابل مشاهده باشد. 24س از بین برود. پ

 

 

 

                                      
٤ Beer 
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 5قرمز شراب

 

-پاك به شروع شما که وقتی بنابراین نیست، آشکار دقیقاً شراب لکه

 عمل سریع که است مهم کنید،می قرمز یا سفید شراب لکه کردن

 براي بهتري شانس کنید، کشف را شراب لکه شما زودتر چه هر. کنید

 دارید. آن شر از شدنخالص

 

 

 ماند؟می باقی  شراب يلکه چرا

 را قرمز شراب سیاه/بنفش و قرمز انگور( شودمی خانگی شراب رایج لکه به منجر که است چیزي انگور پوست رنگ

 لک کند. را شما سفره و موکت عالقه، مورد پیراهن می تواند همچنین قرمز شراب در »تانن«ي ماده). سازدمی

 ترروشن آن پوست رنگ هرچه نتیجه در. آیدمی دست به روشن صورتی یا و سبز زرد، انگور از دیگر، سوي از سفید، شراب

 تر است.، سادهشراب لکه بردن بین از باشد،

 

 

 را تمیز کنیم؟ موکتروي  »شراب لکه«چگونه 

 . است بهتر کنید، عمل زودتر هرچه شما خانگی، هايلکه از بسیاري همانند

 دارد: وجود حلراه یک اینجا در ؛کنید حذف را موکت از قرمز شراب چگونه که بدانید خواهیدمی شما اگر

لکه را جذب  بیشتر چه هر. کنید خشک را قرمز شراب لکه کنید سعی توانید می یکهیجا تا سفید، پارچه یک با .1
 ماند!!می پارچه کنید، مقدار کمتري براي تمیز کردن باقی

 کمک کار این دادنانجام. بریزید شراب لکه روي بر مستقیم طور به را سرد آب کمی کردن،خشک پایان از پس .2
 لکه که شوید متوجه که زمانی تا را کردنخشک. برود بین از ترآسان کمی ،است ماندهباقی لکه از آنچه تا کندمی

 دهید. ادامه داشت، نخواهد وجود دیگر
3.  

 

                                      
٥ Wine 
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 لکه روي بر را آن و کنید آماده ؛شیرین جوش به آب یک، به سه نسبت ترکیب با را شیرینجوش خمیر حاال .4
 کنید. تمیز جاروبرقی با را لکه شد، خشک خمیر که هنگامی. دهید قرار

 شما که شوید مطمئن بنابراین کند،می استفاده سرکه از روش این. کنید تست توانیدمی شما که دارد وجود دیگري روش 

 دارید. دستدم را آن از مقداري

 کاغذيدستمال از توانیدمی شما. شود خشک شدن،جذب از قبل شراب لکه هرگونه است بهتر ها،لکه اغلب همانند .1
 کنید. استفاده تمیز پارچه یک یا

 مایع غذاخوري قاشق یک و سفید سرکه غذاخوري قاشق یک. بریزید گرم آب فنجان دو کوچک، کاسه یک در .2
 کنید. مخلوط را ظرفشویی

 کنید. استفاده شراب لکه روي بر مستقیم طور ، بهآن از و کنید ور غوطه کاسه در را اسفنج یک .3
 .دهید ادامه ؛باشد رفته بین از لکه کهزمانی تا را کردنپاك .4
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 6قهوه

 

 با. دارد وجود موکت از قهوه هايلکه بردنبین از براي حلراه یک

می توانید لکه قهوه را از موکت  شما "سیزال" گام به گام راهنماي

را به راحتی  قهوه لکه توانیدمی شما بعد دفعه بنابراین خود بزدایید.

 کنید. دنبال را آسان راهنماي این لطفا کنید. حذف از موکت

 

 موکت از قهوه هايلکه کردنپاك نحوه

 توانیدمی شما که چیزي بدترین. است سریع اقدام دهید، انجام باید که چیزي اولین ،با لکه قهمه رو به رو شدید شما که وقتی

 کنید! صبر که اینست دهید انجام موکت از قهوه لکه بردنبین از براي

 است ممکن بمالید، محکم را قهوه لکه شما اگر. کنید پاك را لکه آرامی به و بردارید کاغذي دستمال مقداري .1
 مالیدن براي شما تمایل وجود با( کنید اجتناب ،کار این از ،پس شود، جذب ترسریع  قهوهروغنِ که شود باعث

 نیست.) موکت از قهوه هايلکه بردنبین از براي روش بهترین این اما عصبانیت؛ خاطر به لکه
 تا و آرامی به که است این مهم. کنید استفاده هم ظروف حوله از توانیدمی ندارید، دستدم کاغذي دستمال اگر .2

 بماند. آن در قهوه لکه اینکه از قبل کنید، جذب را شناور رنگی مایع است ممکن جاییکه
 استفاده از پس. (دقت کنید بیشتر از یک فنجان نباشد) ریزیدب سرد آب فنجان یک موکت لکه از قسمت آن روي .3

 دهید. ادامه لکه محوکردن به کاغذي، دستمال یا دیگري تمیز حوله با ،سرد آب از
. کنید اضافه مخلوط به را ظرفشویی مایع کمی. کنید مخلوط لیموآب فنجان ¼ با را ولرم آب فنجان دو سپس، .4

 تواندنمی لیمو آب کمی جز چیزي هیچ ،خواهد شد پاك موکت از قهوه لکه چگونه که حتما تعجب خواهید کرد
 فنجان سوم دو با مقطر سفید سرکه فنجان سوم یک از توانیدمی همچنین شما ن،آ جاي به( دهد انجام را کار این
 کنید. استفاده آب

 لکه روي که کنید نمدار کافی اندازه به را آن اما نکنید، خیس را اسفنج. کنید اجرا تمیز اسفنج یک با را حلراه .5
 باشد. داشته تاثیر

 کنید. پاك را لکه داخل به ايدایره حرکت یک با آرامی به و کنید شروع قهوه يلکه خارجاز  .6
 کنید. آبکشی تمیز سرد آب با را لکه .7
 دادید، قرار لکه روي بر مستقیم طور که تمیز خشک يحوله از حد، از بیش رطوبت هرگونه کردنخشک براي .8

 تکرار را باال در شده ذکر فرآیند است، ماندهباقی هم هنوز قهوه لکه اگر. بفشارید محکم را حوله و کنید استفاده
 نباشد. مشاهده قابل لکه دیگر تا کنید

9.  

                                      
٦ Coffee 
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 ۷قالیچه از قهوه هايلکه حذف

 

 کنید: دنبال را مراحل این ،قالیچه از قهوه لکهپاك کردن  براي

 بمالید. آنرا کاغذي دستمال یک با آرامی به ؛کردید مشاهده را قهوه لکه یک اینکه محض به .1
 بمالید. کاغذي دستمال یک با را لکه همچنان و کنید، رقیق آب کمی با را قهوه لکه .2
 به( کنید دهاستفا لکه بیشتر کردنرقیق براي سفید سرکه کمی مقدار از است، مشاهده قابل هم هنوز قهوه لکه اگر .3

 آب). فنجان هر در سرکه غذاخوري قاشق یک اندازه
 .کند ایجاد دائمی اثر یک است ممکن زیرا ،نکنید استفاده فرش شدهلک قسمت در لکه هايکنندهپاك از .4

 

 

 

                                      
۷ Area Rug 
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 8چاي

نوشیدن چاي بدلیل دارا بودن خواص زیاد در سراسر کره زمین 

متداول است. بنابراین به دلیل مصرف زیاد این نوشیدنی در هر مکانی 

رو به رو شدن با لکه چاي بر روي مبل، موکت و  دیگر لوازم منزل 

 چیزي دور از ذهن نیست

 . 

 

 ؟را پاك کنیم »چاي«چگونه لکه 

توانید یک روش متفاوت ، میاست لکه چاي مانند هر چیز دیگري است: بسته به سطحی که چاي روي آن ریخته کردنپاك

 ح داشته باشیم و از طریق راهنماي گام به گاموهاي چاي انجام دهید. اجازه دهید نگاهی به انواع سطکردن لکهبراي پاك

شوید، بهترین کار این است که به سرعت روي موکت مواجه می لکه چاي را پاك کنید. زمانی که با یک لکه چاي »سیزال«

قابل رویت به راحتی خانگی که ه یا لوازمیبه یاد داشته باشید که همیشه یک تست در بخشی از موکت و یا اثاث عمل کنید.

 نیست، انجام دهید.

 1 شماره روش کنیم؟ پاك موکت از را »چاي« لکه چگونه

 مایع جذب شود، خشک کنید.  بیشترجایی که لکه چاي را تا  .1
 کنید.مستقیم بر روي لکه چاي بریزید. لکه رقیق، از آسیب بیشتر به موکت جلوگیري میمقدار کمی آب را  .2
(سیزال انواع اسپري و شامپوهاي کننده لکه موکت به طور مستقیم بر روي محدوده لکه استفاده کنید.از یک پاك .3

 ی دهد)لکه بر را در اختیار شما قرار م
اگر لکه چاي هنوز هم قابل مشاهده است، کمی سرکه سفید را با کمی آب مخلوط کنید و آن را مستقیما با استفاده  .4

 از اسفنج یا دستمال آشپزخانه بر روي لکه بریزید. 
 دقیقه به همین حالت باقی بماند. 10تا  5بگذارید لکه چاي به مدت  .5
 لکه چاي نباید دیگر قابل مشاهده باشد.کشی کنید. محدوده لکه را با آب سرد آب .6

 

   

 

                                      
۸ Tea 
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 )شیرینبا استفاده از جوش( 2روش شماره  ؟را از موکت پاك کنیم »چاي«چگونه لکه 

 یک فنجان جوش شیرین را در یک کاسه بریزید. .1
 شیرین آغشته کنید و مستقیم بر روي لکه چاي قرار دهید.جوش هک پارچه مرطوب بردارید و آن را بی .2
 لکه را با آب سرد بشویید.محدوده  .3
 را در صورت لزوم تکرار کنید. 3تا  1مراحل  .4
 کردن لکه چاي از موکت است.راه عالی براي پاكیک محدوده لکه را با آب سرد بشویید. این  .5

 

 )با استفاده از سرکه سفید( 3روش شماره  ؟را از موکت پاك کنیم »چاي«چگونه لکه 

 گرم را با هم مخلوط کنید.اونس آب  4دو اونس سرکه سفید و  .1
 محلول را در یک بطري اسپري بریزید. .2
 لکه را پاك کنید.محلول را به طور مستقیم بر روي لکه اسپري کنید و با یک پارچه تمیز  .3
 این کار را تا زمانی که لکه از بین برود، ادامه دهید. .4

 

 ک)نم با استفاده از( 4روش شماره  ؟را از موکت پاك کنیم »چاي«چگونه لکه 

 مانده است، را جذب کنید.باقیروي موکت چاي که  مقدار یک پارچه مرطوب بردارید و سعی کنید هر .1
 مقدار زیادي نمک را به طور مستقیم بر روي لکه بریزید و کمی نوشابه روي آن بریزید. .2
 را در صورت لزوم تکرار کنید. 2و  1با آب سرد آبکشی کنید و مراحل  .3
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 9شیر

لی رژیم جزء اص شیر به دلیل دارا بودن ارزش غذایی باال به عنوان 

ر کاکائوي خوشمزه براي تغذیه و شی غذایی در سراسر جهان است

  شود. ها در سراسر جهان استفاده میبچه

اینکه شیر بخش بزرگی از رژیم غذایی بسیاري از مردم، از توجه به با 

نوزادان تازه متولد شده تا همه افراد در تمام سنین است، ممکن است 

در این مواقع هر از چند گاهی با لکه شیر بر روي موکت مواجه شوید. 

با راهنماي  .هاي شیر یاد بگیریدهاي نظافت موکت را از لکهباید راه

دهاي مفیدي که در خانه براي ، ترفن»سیزال« رلکه شینظافت 

 آورید.کاکائو موثر است، به دست میتمیزکردن لکه شیر

 

 کردن لکه شیرترفندهاي تمیز

تر عمل کنید، بهتر است. براي لکه شیر، بهتر است ها که ممکن است با آنها روبرو شوید، هرچه سریعهمانند بسیاري از لکه

شیر را جذب کنید. در نهایت، در نظر داشته باشید که آب سرد یک راه عالی براي  چه تمیزشتاب و به وسیله یک پاربا 

  شود که لکه شیر براي همیشه جذب موکت نشود.مبارزه با لکه شیر است. استفاده از آب سرد باعث می

 تمیز کردن لکه شیر کاکائو

کنید. اگر با یک پیدا میهم شکر و  شیر کاکائو، موادي مانند شکالت کنید. درهاي قوي پروتئینی پیدا میدر شیر، زنجیره
خواهید شود. در واقع اگر میتر میکردن آن بسیار مشکلازه ندهید که خشک شود، زیرا تمیزلکه شیر کاکائو روبرو شدید، اج

وگیري از ایجاد یک لکه چسبنده به فقط به یاد داشته باشید براي جل -شیر کاکائو را با روش مشابه شیر معمولی تمیز کنید 
 سرعت وارد عمل شوید.

 ؟چگونه لکه شیر را از موکت تمیز کنیم

توانید در خانه و یا فروشگاه پیدا کنید، چند راه مختلف براي پاسخ به این پرسش که چگونه شیر با استفاده از موادي که می

جدید فکر کنید موکت را به صورت سریع، موثر و مقرون به صرفه تمیز کنیم، وجود دارد. بنابراین قبل از اینکه به خرید 

 شکل قبل برگردانیم.موکت را به  »سیزال«کردن شیر اجازه دهید با کمک راهنماي تمیز

                                      
۹ Milk 
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 1شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم» شیر«چگونه لکه 

 کنید.حل  را دو فنجان آب گرم یک قاشق غذاخوري مایع ظرفشویی .1
 مانده شیر استفاده کنید.کردن باقیبراي جذب آنپارچه سفید و مرطوبی را به این محلول آغشته کنید. از  .2
 کردن لکه ادامه دهید.جذبتا زمانیکه لکه ناپدید نشده، به  .3
 توانید از آمونیاك استفاده کنید.ببینید، میاگر هنوز هم لکه شیر را می .4
 قاشق غذاخوري آمونیاك ترکیب کنید. 1فنجان آب گرم را با  2 .5
 با یک اسفنج، محلول را به طور مستقیم بر روي لکه شیر قرار دهید. .6
 کردن آن ادامه دهید. تا زمانیکه لکه شیر قابل مشاهده نباشد، به جذب .7
 با استفاده از یک اسفنج تمیز، لکه موکت را با آب سرد آبکشی کنید. .8

 

 2شماره روش  م؟موکت تمیز کنیرا از » شیر«ونه لکه چگ

 توانید شیر را خشک کنید. ، با یک پارچه یا اسفنج تا جاییکه میمواجهه شدیدلکه شیر  بابه محض این  .1
توانید آغشته شده، بمالید. میشیر در آب سرد خیس کنید و محدوده موکت را که به اي را بردارید، آن راپارچه .2

 این مرحله را هر چند بار تا زمانی که همه شیر از الیاف موکت پاك شود، تکرار کنید.
مقداري آرد ذرت براي پوشش محدوده لکه بردارید و آن را به طور مستقیم بر روي موکت قرار دهید. اجازه  .3

 دقیقه بر روي لکه باقی بماند. 30آرد ذرت به مدت حداقل  دهید که
 هنگامی که آرد ذرت شیر باقی مانده را جذب کرد، محدوده لکه را با جارو برقی تمیز کنید. .4

کنیم؟ تمیز موکت از را شیر بوي چگونه  

می خواهید انجام دهید این است که ظاهر  کردن لکه شیر از موکت هستید، اولین چیزي که احتماالًهنگامی که در حال تمیز

خواهید روش می کنید؟ این چیزي است که احتماالًاست بماند، چه میلکه را تمیز کنید. اما در مورد بویی که از آن ممکن 

حال  نکته مهمی که باید درباره لکه شیر به خاطر داشته باشید این است که هرچه بیشتر آن را به مقابله با آن را بدانید.

با آن رو به  دهد، بنابراین لکه و بو را به محض اینکهشد. دما بو را تحت تاثیر قرار میخود بگذارید، بوي آن بدتر خواهد 

 رو شدید، تمیز کنید.

کردن لکه شیر هستید، بلکه موکتی با بوي تازه دارید ، نه تنها قادر به تمیز»سیزال«بردن بوي شیر با کمک راهنماي از بین

 .آسوده راه رفتن مناسب استراي که ب
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 1شماره روش ؟ را از موکت تمیز کنیم »بوي شیر«چگونه 

ي لکه فشار دهید مانده را با استفاده از یک حوله تمیز جذب کنید. حوله را بر روقبل از انجام هر کاري، شیر باقی .1
 لکه را نمالید. 

ن شوید خوري مایع ظرفشویی ساخته شده (مطمئقاشق چاي 1فنجان آب گرم و  2با استفاده از یک محلول که از  .2
که بمالید. این مایع ظرفشویی بدون سفید کننده باشد)، محلول را با استفاده از یک اسفنج به طور مستقیم بر روي ل

 کند.کار شیر اضافی را که هنوز در سطح است، تمیز می
قرار دهید. بهتر است جوش شیرین را به مدت یک مقداري جوش شیرین بردارید و به طور مستقیم بر لکه شیر  .3

 شب رها کنید تا اثر جادویی آن عمل کند. 
 مو کوچک بردارید.را با استفاده از دست یا یک قلم شیرینماند، جوششب به همین حالت باقی یک کهپس از آن .4
 5بوي شیر را از موکت در  توانکند که این سوال چگونه میلکه را با جارو برقی تمیز کنید. این روش کمک می .5

 مرحله ساده تمیز کرد، پاسخ داد.

 

 2شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »بوي شیر«نه چگو

پس از آنکه لکه شیر را تمیز کردید، یک کاسه سرکه را در نزدیکی لکه براي چند روز قرار دهید. همچنین  .1

 مستقیم بر لکه اسپري کنید.توانید سرکه را با استفاده از یک بطري اسپري به طور می

اگر موکت را با سرکه اسپري کنید، پس از مدتی، آن را با استفاده از یک پارچه تمیز خشک کنید. همچنین  .2

 توانید از یک بخارشو در محدوده لکه استفاده کنید.می

 بو خواهد شد.شود بنابراین موکت بدون به تدریج ناپدید می نیز ، بوي سرکهمی شود همانطور که موکت خشک  .3

 3شماره روش  ؟را با استفاده از قهوه تمیز کنیم »بوي شیر«چگونه 

 مرحله دارد! 1این روش تنها 

گذارید. این کار باعث هاي تازه قهوه استفاده نشده که به طور مستقیم بر روي لکه شیر میتکه از استفاده با فقط .1

  .شود که بو خیلی سریع جذب شودمی
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 10آب

کنید، ممکن هاي تمیزکردن لکه آب فکر میمورد روشوقتی که در 

هاي آب ایجاد تعجب کنید که چرا و چگونه لکهاست در وهله اول 

 ، تا پارچهگرفته تواند هر چیزي از موکت چگونه آب می شوند!می

قع شدن آب، در وادار کند؟پس از خشکه یا لوازم خانگی را لکهیاثاث

قابل مشاهده بر ماند که یک لکه آثار کوچکی از رسوب بر جاي می

 کند. روي سطح ایجاد می

هاي آب را در خانه تمیز که کمک کند تا لکه یهایقبل از بیان تکنیک

داشته باشیم که در واقع آب  کنیم، اجازه دهید نگاه دقیقتري به این

 !!چیست

هاي آب را با توانید لکه، میشده استخانه  سطح موکت، پارچه و اثاثه یا لوازم خانگی،روي لکه بر  ایجاداگر آب باعث 

هاي آب نه تنها باعث بهبود ظاهر خانه شدن از شر لکهتمیز کنید. خالص »سیزال« يمرحله به مرحلهکردن راهنماي دنبال

 کند.گردد، بلکه از پرورش قارچ و کپک جلوگیري میمی

 

 

  

                                      
10 Water 
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 1شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »آب«چگونه لکه 

ست که ا، این باید بدانیم توان آب را از موکت تمیز کرداولین چیزي که در پاسخ به این پرسش که چگونه می .1
 سریع و با دقت عمل کنیم.گونه رسوب یا خاك که در الیاف موکت هست، بردن هربراي از بین 

ز را به کنید. یک پارچه تمیخوري از صابون ظرفشویی را با آب در یک ظرف ترکیب قاشق چاي 1براي این کار،  .2
 این محلول آغشته کنید.

ه این دهید، ککه لکه را به شدت مالش نمیشوید کنید، مطمئن  مرطوبلکه آب را به آرامی از خارج به داخل  .3
 شود به الیاف موکت آسیب برسد.کار باعث می

 رود و دیگر قابل مشاهده نیست.لکه آب به تدریج از بین می .4

 2 شمارهروش  ؟را از موکت تمیز کنیم »آب«چگونه لکه 

 سرکه سفید و آب گرم را در یک ظرف بزرگ بریزید. اطمینان حاصل کنید که سرکه و آب برابر باشند. .1
موجود در  pH میزان بر روي لکه موکت قرار دهید. با استفاده از یک پارچه تمیز، محلول سرکه و آب را مستقیماً .2

 شود.سرکه کمک خواهد کرد لکه آب تمیز 
دهید. تا از اینکه موکت خیلی دهید، مطمئن شوید این کار را به آرامی انجام میهنگامی که لکه آب را فشار می .3

 مرطوب شود، جلوگیري کنید.
 . شود ناپدید تدریج به باید آب لکه. شود خشک تاجازه دهید موک .4

 دادنانجام با. کنید امتحان را شد ذکر باالدر  که هاییروشیکی از  ،کنید تمیز موکت از را آب لکهمیخواهید  که بعد دفعه
 ز کنید.تمی زمان کردنتلف بدون را موکت بود خواهید قادر روش، این
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 11شکالت

هر ساله میلیاردها دالر شکالت در سراسر جهان  !!!شکالتباز هم  

خرید و فروش می شود که تنها نیمی از آن در اروپا مصرف می 

 شود. 

فروش و مصرف شکالت در سراسر جهان در این میزان بر اساس 

کردن لکه این روزها، جاي تعجب نیست که بسیاري از افراد با پاك

-کردن لکه شکالت را نمیپاك گی. اگر چگونباشندشکالت آشنا 

 تواند مفید باشد.می »سیزال«مرحله به مرحله دانید، پس راهنماي 

 

  کردن شکالت از موکت، به یاد داشته باشید براي پاك هاروشاین  از یکقبل از امتحان هر
هاي که هر چه بیشتر لکه شکالت بماند، پاك کردن آن سخت تر خواهد شد. مانند اغلب لکه

 موکت، بهترین کار این است که به سرعت اقدام کنید.

 

 

 1شماره روش ؟ را از موکت پاك کنیم »شکالت«چگونه لکه 

خوري، جارو برقی، لکه بر، دستمال کاغذي و یک ه حالت عادي استفاده از یک چاقوي کرهاولین روش برگرداندن موکت ب

 کنید.آوري کردن شکالت از موکت جمع اتوي لباس است. تمام از این موارد را قبل از شروع پاك

 اگر می بینید که شکالت خشک شده است، چاقوي کره خوري را بردارید و آنرا تا جاییکه می توانید، بتراشید.  .1
برقی تمیز کنید تا هر گونه تکه شکالت که ممکن است ر مستقیم با جاروپس از تراشیدن، مانده شکالت را به طو .2

 باقی مانده باشد، تمیز شود.
 کاغذي پوشش دهید.محدوده لکه را با چند دستمال  .3
ترین درجه بدون بخار تنظیم کنید. اتو را به آرامی بر روي دستمال کاغذي بکشید. این اتوي لباس را به پایین .4

 کند که شکالت به دستمال کاغذي بچسپد.کمک می
 هنگامی که در حال اتو کردن دستمال کاغذي هستید، از حفظ درجه حرارت در حال انجام کار مطمئن شوید. .5

                                      
11 Chocolate 
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 را تا جاییکه لکه شکالت ناپدید شود، تکرار کنید. 5تا  1احل مر .6
باید هر گونه اثر کار کننده موکت خانگی آنرا تمیز کنید این پاك اسپري اگر هر گونه نقاط تیره باقی ماند، با یک .7

 باقی مانده از موکت را بلند کند.

 

 2شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »شکالت« يچگونه لکه

 : کردن لکه شکالت از موکت انجام دهید، در زیر مشخص شده استتوانید براي پاكهایی که میگر از روشیکی دی

خوري، هرگونه باقی مانده شکالت را از محدوده لکه موکت بتراشید. مطمئن باشید با استفاده از یک چاقوي کره .1
 دهید.که این مرحله را به آرامی و دقت انجام می

کننده موکت لکه را پاك کنید و لکه شکالت را دستمال کاغذي و یا پارچه تمیز سفید با تمیز با استفاده از یک .2
 تمیز کنید.

خوري از مواد يچا قاشق ¼قابل مشاهده هستند،  2اگر باقی مانده لکه شکالت هنوز هم پس از انجام مرحله  .3
 د.شوینده سفید را با یک فنجان آب که در دماي اتاق بوده ترکیب کنی

 ین محلول آب و مواد شوینده را به طور مستقیم بر روي لکه بریزید.ا .4
دادن کند شما در حال گسترشموکت را از قسمت بیرونی لکه به سمت داخل تمیز کنید. انجام این کار تضمین می .5

 لکه شکالت نیستید.
 لکه شکالت باید ناپدید شده باشد. .محدوده را خشک کنید .6

 

 

 3شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »شکالت«چگونه لکه 

 خوري یا ابزار دیگري، آنرا بتراشید. توانید با استفاده از یک چاقوي کرهتا جاییکه می ایجاد لکه شکالت به محض

 آب سرد را به طور مستقیم بر لکه موکت بریزید. .1
اي تمیز کنید. سپس اجازه دایرهبا استفاده از یک ذره از مایع ظرفشویی و یک پارچه تمیز، لکه را در یک حرکت  .2

 دهید براي چند دقیقه به همین حالت بماند.
 محدوده را با آب سرد شستشو دهید و لکه شکالت باید ناپدید شود. .3
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 12آدامس

 کردن است.ترین نوع لکه در جهان براي پاكلکه آدامس از ساده

 البته شاید در ابتداي برخورد با این نوع لکه از آن وحشت کنید.

 براي از بین بردن این نوع لکه هم راه حل دارد.  »سیزال«

 

1شماره روش ؟ را از موکت تمیز کنیم »آدامس«چگونه   

پاك کنید،هرچه از موکت در اسرع وقت سعی کنید آدامس را بهترین روش این است که ،  ي دیگرهامانند بسیاري از لکه

 .خواهد شدتر کردن آن سختلکه آدامس بیشتر بر روي موکت باقی بماند، پاك

 ، به یاد داشته باشید:کنیدآدامس را از موکت پاك  میخواهیدکه  یرا در زمانگام به گام این روش 

 یک مشت یخ را در یک کیسه بسته شده قرار دهید. .1
کند و پس از آن تر میمستقیم قرار دهید. این کار آدامس را سفتکیسه یخ را بر روي لکه آدامس به طور  .2

 شود.تر میکردن آدامس از موکت سادهپاك
 از یک ابزار براي تراشیدن کامل ضایعات آدامس از موکت استفاده کنید. .3
 کنید. یک شامپو فرش تمیز با  لکه آدامس را مستقیماً .4
 مانده آنرا ادامه دهید.گونه مایع باقیید تا جذب هرلکه آدامس را با یک دستمال سفید تمیز بپوشان .5

 

2شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »آدامس«چگونه   

 توان آدامس را از موکت پاك کرد.که چگونه مینیاز دارید بدانید سشوار به کمک شما خواهد آمد وقتی که این روش در 

 لکه آدامس، سشوار را بردارید و آن را بر روي لکه به طور مستقیم بگیرید. رویت  به محض .1
 خواهید الیاف موکت ذوب شوند.با دقت به آدامس نگاه کنید، اگر نمی .2
هاي پالستیکی آدامس ذوب شدن کرده است، با استفاده از کیسههنگامی که می بینید که آدامس شروع به ذوب .3

 آدامس باید به پالستیک بچسپد تا پاك شود. شده را بردارید. پس از تماس،
 تا زمانی که لکه از بین رود، به این کار ادامه دهید. .4

                                      
12 Gum 
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 13خردل

در هر سال که  ها در جهان استترین چاشنییکی از محبوب خردل

 شود. مصرف میاز آن پوند در سراسر جهان میلیون  700بیش از 

 

روي موکت بریزد، چه اما وقتی که این چاشنی معروف و خوشمزه بر 

 افتد؟ واي!اتفاقی می

هاي خردل براي مدت ، لکه»سیزال«کردن لکه خردل با راهنماي تمیز

و تمیز نگه دارید نشان زیباتوانید موکت را که بوسیله آن میآسان و راحت مانند. ما به شما چند روش طوالنی باقی نمی

 خواهیم داد.

 

 

 

 1شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »خردل«ه لکه چگون

 یک پارچه تمیز بردارید و خردل را به آرامی تا جاییکه که ممکن است، جذب کنید. .2
 مایع ظرفشویی تمیز کنید.چایخوري  قاشق 1فنجان آب گرم و  2محدوده لکه را با مواد ساخته شده از ترکیب  .3
کردن ترکیب کنید. هدف از انجام این کار درستآب اکسیژنه در یک کاسه جداگانه، کمی مایع ظرفشویی و  .4

 مایع) است. قاشق 3، آب اکسیژنه قاشق 1( مایعی با غلظت زیاد
 را بر روي محدوده لکه بمالید. مایع غلیظ .5
ترین دما تنظیم شده است. اتوي بخار را به طور مستقیم در از اتوي بخار استفاده کنید، مطمئن شوید که در پایین .6

شدن ثانیه تا شل 30تنظیم کنید و آن را بدون تماس با موکت باال نگه دارید. آن را به مدت  لکهباالي محدوده 
 لکه نگه دارید.

 مانده خردل در موکت را جذب کنید.یک حوله تمیز را به آب سرد آغشته کنید. و هرگونه باقی .7
 نباشد، تمیز کنید.محدوده را با یک پارچه تمیز خشک تا زمانیکه لکه خردل دیگر قابل مشاهده  .8

                                      
۱۳ Mustard 
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 2شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »خردل«ه لکه چگون

 اگر در یخچال نوشابه دارید، ممکن است براي تمیزکردن لکه خردل مفید باشد. 

 زیر را دنبال کنید.گام به گام مراحل روش  توان خردل را با استفاده از این نوشیدنی گازدار تمیز کرد؟چگونه می

 مانده از موکت را با دقت بتراشید. انجام هر کاري هرگونه خردل باقیقبل از  .1
 نوشابه را به طور مستقیم بر روي لکه خردل بریزید و آن را با یک حوله تمیز خشک کنید. .2
 1اگر لکه خردل هنوز هم قابل مشاهده است (ممکن است در همین مرحله ناپدید شود)، لکه را با مخلوطی از  .3

دقیقه بر روي  5فنجان آب گرم بپوشانید. اجازه دهید این محلول به مدت  2مایع ظرفشویی و خوري قاشق چاي
 موکت به همین حالت باقی بماند.

 موکت را با آب سرد شستشو دهید و لکه را خشک کنید. .4
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 14فرنگیس گوجهس

، سرآشپزهاي سراسر دنیاها در ترین سسبه عنوان یکی از پرمصرف

س خوشمزه به طور در هر کشوري از این س مبتدي تقریباًبا تجربه و 

 کنند.منظم استفاده می

کردن سس براي تمیزآگاهی الزم را  »سیزال«با دنبال کردن راهنماي 

 !بدست آورید گوجه فرنگی از موکت

 1شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »سس گوجه فرنگی«چگونه 

 لکه جذب موکت شود، عمل کنید.اینکه به محض این که سس گوجه فرنگی را کشف کردید، به سرعت، قبل از  .1
 با استفاده از یک پارچه تمیز و یا اسفنج آغشته به آب سرد، لکه را از خارج تمیز کنید. .2
 یک برش از لیمو بردارید و آن را بر روي محدوده لکه بمالید. .3
موکت بریزید، سپس تا جاییکه که ممکن است لکه را با استفاده از یک پارچه تمیز و مقدار زیادي آب را بر روي  .4

 یا حوله خشک کنید.
 اجازه دهید موکت خشک شود. لکه دیگر نباید قابل مشاهده باشد. .5

 

 2شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »سس گوجه فرنگی«چگونه 

مانده تمیز کنید. س گوجه فرنگی را که هنوز در موکت باقیبا استفاده از یک قاشق یا چاقو، با دقت هر گونه س .1
 کنید تا لکه بیش از این منتشر نشود. مطمئن باشید که از خارج از لکه شروع می

 مقدار زیادي نوشابه را به طور مستقیم بر روي لکه از موکت بریزید. .2
 گوجه فرنگی خیس شود.با استفاده از یک اسفنج مرطوب، لکه را محکم فشار دهید تا لکه سس  .3
با استفاده از یک دستمال کاغذي تمیز، لکه را محکم فشار دهید تا هر مایع و یا سس گوجه فرنگی باقی مانده  .4

 جذب شود.
 قاشق غذا خوري مایع ظرفشویی ترکیب کنید. 1فنجان آب سرد را با  2 .5
 ا تمیز کنید.یک پارچه تمیز و یا اسفنج را به این محلول آغشته کنید و محدوده لکه ر .6
 موکت را با آب سرد شستشو دهید و با حوله تمیز خشک کنید. .7

                                      
۱٤ Tomato Sauce 
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 3شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »سس گوجه فرنگی«چگونه 

 توانید امتحان کنید.ینجا روش دیگري را میا در نبود، موثر 2و  1هاي اگر روش

 ذاخوري آب سرد ترکیب کنید.قاشق غ 3را با  (آب اکسیژنه) خوري پراکسید هیدروژنقاشق غذا 1 .1
محلول را بر روي محدوده لکه از موکت بریزید و اجازه دهید الیاف موکت خیس شود. تست کوچکی در بخش  .2

 کمتر قابل مشاهده موکت انجام دهید.
دقیقه آنرا بررسی کنید  5گونه نور بپوشانید. هر دقیقه براي جلوگیري از هر 30مدت لکه را با یک حوله سفید به  .3

 تا مطمئن شوید که رنگ موکت در حال تغییر نیست.
 با آب سرد آبکشی کنید.محدوده لکه را  .4
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 سس تند

از آن چشم پوشی توانید به راحتی نمی هایی است که واقعاًاین یکی از آن لکه

. با یک رنگ قرمز روشن، تنها یک راه براي مقابله با لکه سس تند وجود کنید

 است!و آن سرعت  -دارد 

  

 هاي زیر را براي تمیزکردن سس تند از موکت تست کنید.روش

 1شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »سس گوجه فرنگی«چگونه 

 لکه سس تند، مهم است که به سرعت عمل کنید تا از جذب آن در موکت جلوگیري کنید. رویتپس از 

 د با ایستادن بر روي حوله بر آن فشار وارد کنید.با استفاده از یک حوله تمیز، لکه را محکم فشار دهید. بع .1
ي اسپر آب ٪50 سرکه، ٪50حوله را تمیز کنید. با استفاده از یک بطري اسپري، محدوده لکه را با مخلوطی از  .2

 کنید.
یک قسمت تمیز از حوله را به طور مستقیم بر روي موکت فشار دهید. باز هم، به صورت ایستاده در باالي حوله  .3

 وارد کنید.فشار 
را تا زمانیکه لکه سس تند به تدریج روشن و ناپدید شود، ادامه دهید. به یاد داشته باشید از بخش  3و  2مراحل  .4

 تمیز حوله براي جلوگیري از گسترش لکه استفاده کنید.
 

 2شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »سس گوجه فرنگی«چگونه 

ممکن  مانده سس را با بیشترین سرعتاي، باقیال کاغذي یا حوله پارچهبا استفاده از یک دستمال سفید، دستم .1
 شود بیشتر جذب نشود.جذب کنید. این کار باعث می

 فنجان آب گرم ترکیب کنید. 2قاشق غذاخوري مایع ظرفشویی را با  1 .2
 داوم تمیز کنید.با استفاده از یک پارچه تمیز سفید که در محلول خیس شده، لکه سس را با استفاده از فشار م .3
 را ادامه دهید تا لکه سس به تدریج از بین برود. 3و  2مراحل  -فشار را ادامه دهید .4
با استفاده از یک حوله تمیز سفید آغشته به آب سرد، محدوده موکت را شستشو دهید. و آن را با حوله خشک  .5

 کنید.
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 غذاروغن 

به کرات استفاده  هاي غذایی خودیکی از موادي که ما هر روز در وعده

هاي تمیزکردن موکت از روغن کنیم، روغن است. دانستن روشمی

هایی توانید روشهاي افراد است. در زیر شما میغذا یکی از دغدغه

است براي تمیزکردن موکت که شرکت سیزال آنها را تهیه کرده

 مشاهده کنید.

 

 

 1شماره  روش پاك کنیم؟ موکت ازرا  »روغن لکه«چگونه 

 هنگام توانیدمی که است چیزي روش این شوید، مواجه دارند، شدنپاك به نیاز که موتور روغن با چه و آشپزي روغن با چه

 .دهید انجام موکت از چربی هايلکه کردنپاك

 عنوان به که ذرت آرد شبه ماده یکباید از   شما آن از بعد. کنید جذب را چربی هايلکه است ممکن که آنجا تا .1
 .استفاده کنید کند می عمل جاذب

 .بکشید برس روغن لکه شکستن براي را لکه محدوده و کنید تهیه سفت موي با برس یک .2
 کنید. استفاده تمیز اسفنج یک از استفاده با شوییخشک حالل از است، مشاهده قابل هم هنوز روغن اگر .3
 شویی خشک حالل قاشق 8 ترکیب از شویی خشک ماده یک. کنید استفاده لکه محدوده در کن خشک ماده یک از .4

 نارگیل روغن با توانید می اما نیستند، موثر چند هر معدنی، هاي روغن. است شده ساخته نارگیل روغن قاشق 1 و
 .کنید جایگزین

 .دهید پوشش کن خشک ماده با را لکه جاذب، پد یک از استفاده با .5
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 2شماره  روش پاك کنیم؟ موکت ازرا  »روغن لکه«چگونه 

 .است سفید سرکه از استفاده موکت، از چربی لکه کردنپاك دیگر روش

 .کنید پاك اسفنج با را لکه آب، کمی از استفاده با .1
 مایع قاشق یک از مرطوب کنندهپاك یک. بردارید مرطوب دهکننپاك یک با همراه سفید، سرکه قطره چند .2

 پالستیکی آب بطري یک در و دهید تکان خوبی به را آن( آب قاشق هشت و گلیسیرین قاشق یک ظرفشویی،
 .است شده ساخته) کنید ذخیره

 روغن لکه روي بر مستقیم طور به را پد. بگذارید جاذب پد یک روي بر را مرطوب کنندهپاك از زیادي مقدار .3
 .دهید قرار

 .دهید تغییر بروند، بین از تدریج به چربی هايلکه که وقتی تا را جاذب پد .4
 .کنید تمیز آب با را روغن لکه کنید، تکرار را 3 تا 1 مراحل توانیدمی شما .5

 و است چسبناك اغلب چربی هرچند. باشد رسد،می نظر به که بدي همان به نیست الزم موکت از چربی لکه کردنپاك

 .کرد خواهد حفظ وجه بهترین بهرا  شما موکت ،هاروش این است، سخت آن با کردنکار

 :کنید امتحان را دیگري روش اینجا در

 .کنید مخلوط ظرف مایع صابون فنجان ¼ با را گرم آب فنجان یک .1
 .دهید قرار روغن هايلکه روي بر فشار با سپس و کنید آغشته محلول این هب را پارچه یک .2
 .بگذارید صورت همین به را آن دقیقه پنج مدت به .3
 .بگذارید پارچه روي بر و کنید بلند را موکت باید. کنید خشک را لکه تمیز، پارچه یک از استفاده با .4
 جسم یک با را آنها. بگذارید محدوده روي بر کاغذي دستمال چند نباشد، مشاهده قابل دیگر لکه که هنگامی .5

 .کنید رها رطوبت جذب براي شب یک مدت به و دارید نگه سنگین
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 15آرایش لوازم

بسیار زیاد است. شدن موکت توسط لوازم آرایشی امکان کثیف

هاي تمیزکردن موکت را ترین کار این است که روشعاقالنه

هایی ارائه یادبگیرید. سیزال براي تمیزکردن لوازم آرایش هم روش

 دهد.می

 

 1شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »آرایشلوازم «چگونه لکه 

گونه لکه آرایش اضافی بر روي اگر هر رع وقت عمل کنید.آرایش، بهتر است در اسلوازم لکه  رویت پس از  .1
 .بردارید پالستیکی قاشق یا پارچه یک با را آن قتسطح موکت وجود دارد، به د

 در زمان تمیز کردن این نوع لکه ها توانمی که دارد وجود خاص ماده یک ص،خا یآرایش از مواد براي هر لکه .2
 :کردآنها استفاده  ترکیباز 

 کننده بدون استون الك  عطر، پاك نالك: استون بدون رنگ، بدو •
 (آب اکسیژنه) ٪3رم پودر (مایع): محلول پراکسید هیدروژن ک •
 یخوري مایع ظرفشوییچا قاشق ¼فنجان آب گرم با  1خط چشم و ریمل مژه و ابرو:  •
 کننده رنگ و یا مالیدن با الکلرژلب: تمیز •

ار کمی از مواد را بر یک پارچه سفید تمیز هاي مناسب بر اساس نوع لکه خاص از لکه مقدپس از ترکیب روش .3
 بریزید. مطمئن شوید که پارچه مرطوب است، اما به طور کامل خیس نیست.

ه لکه را محکم فشار دهید تا لکه آرایش را با استفاده از پارچه اسفنجی جذب کنید (آنرا نمالید). مهم است ک .4
 مانده آرایش از موکت تمیز شود.باقی

 زمانیکه لکه آرایش دیگر قابل مشاهده نباشد، تکرار کنید.را تا  4-1مراحل  .5
 موکت که هنگامی. کنید آبکشی محلولی هرگونه کردنپاك براي آب با را لکه محدوده شد، تمیز لکه اینکه از پس .6

 .کنید برقی جارو را محدوده این شد، خشک کامالً
  

                                      
۱٥ Makeup 
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 2شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »آرایشلوازم «چگونه لکه 

این مراحل  با استفاده از مایع تمیزکرد،توان لکه آرایش را خ به این سوال هستید که چگونه میاگر به دنبال یک راه براي پاس

 را دنبال کنید:

 هر گونه باقی مانده آرایش را از سطح موکت تمیز کنید. .1
ه را به طور مستقیم بر روي لکه شویی آغشته کنید، و سپس پارچه تمیز را در یک ذره از مایع خشکیک پارچ .2

 موکت قرار دهید.
 دقیقه بر روي موکت خیس بخورد. 5اجازه دهید محلول براي حدود  .3
 گونه لکه اضافی آرایش بیش از حد را پاك کنید.با یک پارچه تمیز خشک کنید تا هرمحلول را  .4
 لکه دیگر قابل مشاهده نباشد. محدوده لکه را با آب سرد بشویید. مراحل باال را تکرار کنید تا زمانی که .5
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 16رژ لب

! ما به رژ مصرف می شودمیلیون رژ لب  900 تا 800 بین هرساله

اي تعجب جبا این حجم مصرف گوییم. خط لب هم می و لب، برق لب

لب بر روي موکت و اثاثه یا منتظره رژ نیست که اغلب با لکه غیر

 خانگی روبرو شویم. لوازم

کردن لکه رژ لب با راهنماي تمیز نباشید چرا که نگران-این بنابر

خانگی موکت و اثاثه یا لوازمهر گونه لکه روژ لب را از ، »سیزال«

 منزلتان پاك خواهید کرد.

 

 

  م؟ه لکه رژلب را از موکت تمیز کنیچگون

مانده را با بیشترین با استفاده از یک پارچه مرطوب آغشته به آب، لکه رژ لب را پاك کنید و هرگونه رژ لب باقی .1
 د.یسرعت ممکن جذب کن

چربی است. رژ لب چربی دارد، بنابراین مطمئن داراي کننده لکه همه منظوره دارید، مطمئن شوید که اگر یک پاك .2
 کننده لکه را بر روي لکه اسپري کنید.تواند مفید باشد. پاكشوید که براي این نوع لکه می

شود و کننده لکه، باید ببینید که لکه رژ لب بر روي پارچه منتقل میوب و پاكبعد از استفاده از یک پارچه مرط .3
شود. اگر اینکار را نکردید، الکل را به طور مستقیم بر روي یک اسفنج بریزید و سپس بر روي لکه موکت تمیز می

 انجام دهید.نیز رژ لب قرار دهید. این مرحله اضافی را 
ترکیب کنید. این محلول را خمیر کنید و موکت را با آن با استفاده از یک پارچه پاك آب گرم را با پودر شوینده  .4

 کنید.
پس از اینکه لکه رژ لب از موکت تمیز شد، با استفاده از یک پارچه جدید مرطوب محدوده لکه را با آب و حوله  .5

 کامال تمیز کنید.

  

                                      
۱٦ Lipstick 
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 17الك ناخن

 موکت از ناخن الك لکه کردن پاك نحوه

 کرد، پاك موکت از را الك لکه توانمی چگونه کهمیخواهید بدانید  اگر

 کنید: امتحان توانیدمی که دارد وجود حلراه یک

 خیس سرد آب با را لکه موکت، روي بر الك لکه کشف از پس .1
 .کنید

 بار 5 تا 3 سپس کنید، اسپري را مو اسپري ارب 15الی  10حدود  .2
 الك لکه وقتی که میخواهید است روش بهترین این. بپاشید الکل

 .شودمی پاك موکت از
 حالی در. خراش دهید و بکشید دقیقه یک حدود براي مستقیم طور به را الك لکه کوچک، برس یک از استفاده با .3

  .بدهید ادمه را سرد آب ریختن ید،شکمیبرس  شما که
 .دهید ادامه نباشد، مشاهده قابل دیگر الك لکه که زمانی تا را مراحل این .4

 کردن لکه الك ناخندیگري براي پاك روش
 تمیز دستمال یا کاغذي دستمال یک با توانیدمی که اياندازه تا کنید سعی شد، ایجاد الك لکه که این محض به .1

 موکت جذب در ترسریع حتی الك که شود باعث است ممکن کار این نمالید، را لکه. کنید جذب را الك ظرف
 .شود

 لکه شدنپخش از جلوگیري براي را دستمال تمیز سمت مداوم طور به کنید،می استفاده ظرف دستمال یک از اگر .2
 .دهید انجام را کار همین کنید،می استفاده کاغذي دستمال یک از اگر. دهید تغییر

 تمیز باعث این. دهید قرار الك روي بر مستقیم طور به آرامی به استونی، غیر الك کنندهپاك یک از استفاده با .3
 .شودمی موکت از لکه شدن

 موکت از الك کردنپاك براي جایگزین حلیراه
 استفاده با. کنید پاك را ناخن اضافی الك هرگونه توانیدمی که آنجا تا الك، لکه کشف از پس - کن پاك شیشه •

. بمالید آنرا ايدایره حرکت یک در و بمالید لکه به را کنپاك شیشه کمی مقدار ظرف، یا اسفنج پارچه یک از
. کنید خیس آب زیادي مقدار با  را لکه -مو  اسپري. شود خشک تا دهید اجازه و بشویید، آب با را لکه جاي

 برس یک با را لکه. کنید اسپري بار 15 نظر مورد لکه روي بر مستقیماً خانگی، موي اسپري از استفاده با سپس
 است، نشده ناپدید استون لکه که زمانی تا یا بار، چهار تا سه را فرایند این. کنید برداريالیه دقیقه سه تا دو براي
 .کنید تکرار

 

                                      
۱۷ Nail Polish 
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 18رنگ مو

مو از موکت راهی جز تماس با واحد شستشو و براي تمیزکردن رنگ

 نظافت سیزال ندارید.

هاي چوبی شما چند روش براي نظافت اما سیزال براي تمیزکردن کف

   توانید آنها را یاد بگیرید.دارد. در ادامه می

 

 1شماره روش  ؟را از کف چوبی خانه تمیز کنیم »رنگ مو«چگونه 

 و آب است. ظرفشویی شامل استفاده از جوش شیرین، مایعراه اولین 

قاشق غذا خوري از مایع ظرفشویی را با  1قاشق غذاخوري جوش شیرین و  1فنجان آب گرم،  2در یک کاسه،  .1
 هم ترکیب کنید.

 ک پارچه تمیز را به محلول آغشته کنید. ی .2
 محدوده لکه کف چوب با پارچه تمیز کنید تا عالمت رنگ مو از بین برود. .3

 

 2شماره روش  ؟را از کف چوبی خانه تمیز کنیم »رنگ مو«چگونه 

رنگ مو از کردن یک روش جایگزین براي چگونه تمیز اگر لکه رنگ مو هنوز هم قابل مشاهده است، و یا اگر می خواهید
کف چوب امتحان کنید، در اینجا روش نسبتا آسان دیگري وجود دارد. همه آنچه نیاز دارید جوش شیرین و پراکسید 

 هیدروژن است.

درست در یک کاسه پراکسید هیدروژن و جوش شیرین به صورت مساوي ماده  2خمیري را با ترکیب کردن  .1
 .کنید

 ا با محلول بمالید. و آنرا مستقیما بر روي محدوده لکه فشار دهید.پارچه خشک و پاك بردارید و لکه رنگ مو ر .2
 لکه رنگ مو تکرار کنید.از بین رفتن کامل تا این کار را  .3

 

 

                                      
۱۸ Hair Dye 
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 3شماره روش  ؟را از کف چوبی خانه تمیز کنیم »رنگ مو«چگونه 

امل استفاده از آب لیمو، جوش راه سومی که می توانید به این سوال که چگونه می توان رنگ مو را از چوب پاك کرد، ش

 است. Mr. Clean Magic Eraserشیرین و پاك کننده 

تمیز  Mr. Clean Magic Eraserهنگامی که لکه رنگ مو را کشف کردید، آن را با استفاده از یک پاك کننده  .1
 کنید.

موثر نبود، آب لیمو و جوش شیرین را در یک کاسه ترکیب کنید  Mr. Clean Magic Eraserاگر پاك کننده  .2
 و خمیر غلیظی ایجاد کنید.

 سپس، خمیر را به طور مستقیم بر محدوده لکه با استفاده از یک پارچه اسفنج یا انگشتانتان پهن کنید. .3
 محدوده با کمی سرکه سفید یا آب اسپري کنید. .4
 با کمی آب تمیز کنید تا هر گونه باقی مانده پاك شود.با استفاده از یک پارچه نرم، محدوده را  .5
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 19لکه رنگ

دستورالعمل گام با راهنماي از بین بردن لکه رنگ از موکت،  "سیزال"

. به یاد در کنار شماستبه گام براي کمک به مقابله با لکه هاي دشوار

داشته باشید که همیشه یک تست تمیز کردن در بخشی از موکت و 

یا لوازم خانگی که به طور معمول قابل رویت نیست، انجام ه ییا اثاث

 دهید.

 ؟را از موکت تمیز کنیم »برپایه آبرنگ «چگونه لکه  

اگر لکه رنگ هنوز خیس است، به سادگی لکه را با یک دستمال کاغذي مرطوب جذب کنید نمالید، فقط خشک  .1
 کنید. 

استفاده کنید. اجازه دهید براي چند دقیقه براي نرم  اگر لکه رنگ خشک است، از آب گرم و کمی مایع ظرفشویی .2
 کردن رنگ به همین حالت بماند.

همین که رنگ نرم شد، از چاقو براي خراش دادن لکه رنگ استفاده کنید. همانطور که لکه را تمیز می کنید محلول  .3
 بیشتري روي آن بریزید. 

 ستی در حالی که لکه را می تراشید استفاده کنید.اگر رنگ هنوز هم نرم نیست، با استفاده از یک بخارشوي د .4

 

 ؟را از موکت تمیز کنیم »رنگ التکس«چگونه لکه   

 آنرا نمالید، یا رنگ را به طرف پایین فشار ندهید.  -تا جاییکه رنگ هنوز خیس است آنرا جذب کنید .1
ئن شوید که مایع مالیم فقط مطم -یک فنجان آب ولرم را با یک قاشق چاي خوري مایع ظرفشویی ترکیب کنید .2

 باشد.
 از خارج از لکه رنگ به سمت داخل، به آرامی محدوده لکه را جذب کنید. .3
 پس از اینکه محدوده کامال خشک شد، با جارو برقی ادامه دهید. .4

 ؟را از موکت تمیز کنیم »رنگ روغنی«چگونه لکه   

 از یک بخار شو براي نرم کردن لکه استفاده کنید. توانیداگر لکه رنگ خشک است، می  .1
 بخار شو را به طور مستقیم روي لکه قرار دهید. .2
 به طور همزمان لکه رنگ را با یک سوزن و یا یک سنجاق بردارید و آنرا بشکنید. .3
 تا زمانی که لکه تمیز شود، بدون اینکه به الیاف آسیب برسد، ادامه دهید.  .4

                                      
۱۹ Oil 
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 جوهر

 

 از بسیاري از تواندمی کردن،تمیز درست فرآیند با جوهر لکه واقع در

 شود. تمیز خانگی سطوح

 در توانیدمی شما که ،جوهر لکه حذف گام به گام راهنماي »سیزال«

 دهد.می ارائه را کنید امتحان خانه

 از بخشی روي بر را تست یکاول  همیشه که باشید داشته یاد به

 دهید. انجام ،نیست رویت قابل که داخلی لوازم یا اثاثه، موکت

 

 جوهر انواع

 با »سفید و سیاه جوهر« که حالی در. »چاپ جوهر« و »نوشتن جوهر«: شوند می تقسیم دسته دو به نیز امروزي جوهرهاي

 آلی هايرنگدانه با کتانتخم روغن سویا، روغن ترکیب از »رنگی جوهر« است، شده ساخته »سفید و سیاه کربن« از استفاده

 است. شده ساخته

 است. تر آسان آنها  از شدنخالص .هستند چمن و میوهآب موادغذایی، يلکه که ؛ارگانیک هايلکهدو نوع لکه وجود دارد: 

 است. ترسخت آنها کردنپاك و هستند غیرارگانیک که جوهر و رنگ نقاشی، هايلکه دیگر سوي از

 کنید. اقدام سرعت به شما اگر است، غیرممکن آنها از شدنخالص که نیست معنا بدان این اما

 بهتر کنید، اقدام ترسریع هرچه شما باشد، موکت یا و داخلی لوازم یا اثاثه چرم، پارچه، روي بر جوهرلکه اینکه از نظرصرف

 اقدام جوهر شدنخشک از قبل ممکن سرعت بیشترین با است مهم بنابراین شود،می تمیز ترراحت مرطوب جوهر لکه. است

 کنید.

 

 آب با پایه جوهر لکه بردن بین از

 چاپی هايشرتتی هم و شستشو قابل هايماژیک هم. هستند شدنپاك براي دسته ترینساده آب با پایه جوهرهاي  لکه

 هايراه سطح، به بسته. هستند محیط با سازگار واقع در آب با پایه جوهر انواع از بسیاري. است آب بر مبتنی جوهر حاوي

 دارد. وجود جوهر لکه کردنپاك با مقابله براي مختلفی

 در کاغذي دستمال یا حوله یک ،هستید پارچه روي بر آب بر مبتنی جوهر لکه یک کردنپاك براي تالش حال در شما اگر

 دهید. فشار شود، جذب لکه زمانیکه تا محکم بصورتی و بمالید الکل ذره یک پنبه، توپبه یک . دهید قرار لکه زیر
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 دائمی جوهر لکه بردن بین از

 انجام آنها اثرات کاهش براي توانیدمی که هستند اقدامات برخی اما نیست، آسان کامال دائمی جوهر هايلکه بردنبین از

 از پس. کنید استفاده الکل دستمال کتانی آغشته به از توانید می هستید، پارچه لکه روي بر کار حال در اگر اول،. دهید

 جوهر حذف روش این اگر. حتما لباس را شستشو دهید تا از پاك شدن الکل استفاده شده مطمئن شوید دادن، فشار محکم

 کنید. تکرار استون یا و ناخن کنندهپاك همان از استفاده بارا  روند این کنید سعی ،موثر نبود

 یکی از کنید سعی که است این  مهم. دارد بستگی است، آمده بوجود زمانی چه اینکه و لکه بزرگی به شما موفقیت درجه

 بهتر! سریعتر چه هر .کنید استفاده وقت اسرع در هاتکنیک این از

 

 خودکار جوهر لکه بردن بین از

 تشکیل رنگ و رنگدانه از خودکار جوهر. نیست دشوار ،دائمی جوهر لکه کردنپاك همانند خودکار جوهر لکه کردنپاك

 ایجاد خودکار جوهر يلکه وقتیاست.  ذرات از عاري و شود، می خشک آهسته است، ضخیم کمی خودکار جوهر. است شده

 که صورتی در. کنید پاك آنرا است، شده ذکر باال در که همانطور پنبه، توپ یک روي بر الکل استفاده با کنید سعی شد،

 .است کردن امتحان براي دیگري گزینه »اصالح صورت کرم«استفاده از  نکرد، پاك را لکه

 

  

 ؟کنیم پاك موکت از را خودکار جوهر لکه چگونه

 کنید: دنبال جوهر لکه کردنپاك براي را مراحل این دارید، طبیعیالیاف  با موکت شما اگر

 .بخرید مو ارزان اسپري قوطی دو .1
 کند.می نرم را جوهرکار،  این. کنید اسپري جوهر لکه روي بر را مو اسپري .2
 دوباره را مراحل این آن، جاي به نمالید؛ را لکه. کنید پاك را الك لکه سفید، ايپارچه حوله یک از استفاده با .3

 برود. بین از جوهر لکه تا کنید تکرار
 از راجوهر  اثر هرگونه که بکشید جاروبرقی آن از پس بمالید، دستی برس با را لکه است، خشک لکه که هنگامی .4

 ببرد. بین
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 ؟کنیم پاك موکتروي  از را دائم جوهر لکه چگونه

 کنید. مرطوب ،غیرروغنی يمو اسپري هم و الکل با هم را  جوهر لکه .1
قابل  حوله روي بر رنگ انتقال یندآکنیدفرمی موکت از جوهر لکه کردنپاك به شروع آرامی به شما که هنگامی .2

 مشاهده است.
 کنید. تمیز ولرم آب به آغشته حوله یک با را لکه جاي شد، پاك لکه که هنگامی .3

 باشید داشته توجه( کنید تکرار مو اسپري از استفاده با را باال مراحل نکرد، پاك کال موکت از دائمی جوهر لکه روش این اگر

 !)هستند خیلی دائمی واقع در دائمی هايلکه از برخی اما بیانجامد، جوهرلکه ظاهر چشمگیر کاهش به تواندمی روش این که

 

 کنیم؟ پاك موکت از را آب با پایه جوهر لکه چگونه

 .کنید ترکیب ولرم آب با را ظرفشویی مایع خوريچاي قاشق یک .1
 دهید. قرار جوهر لکه روي برآنرا  سپس و دهید قرار آب دررا  حوله یک .2
 .کنید تکرار ،شود ناپدید لکه که زمانی تا را فرایند این .3
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 20ماژیک

 

 را بررسی کنید.ماژیک رنگارنگ  يهابراي مقابله با لکه »سیزال«روش 

از موکت هستید، کمی الکل بردارید و آن  ماژیککردن اگر در حال تمیز

با استفاده از یک پارچه بمالید. اجازه دهید لکه به  ماژیکرا بر روي لکه 

دقیقه تا یک ساعت به همین حالت باقی بماند و محدوده لکه  30مدت 

ادامه دهید تا زمانی  ماژیککردن لکه سفنج تمیز کنید. به تمیزبا یک ا را

 که دیگر قابل مشاهده نباشد.

داد؟ چگونه  کاري باید انجام هها چماژیکتر، مانند هاي سختاما در مورد لکهتوان تمیز کرد، گرد و غبار را به سادگی می

 ها را تمیز کرد؟ باید این نوع از لکه

را از موکت تمیز کرد، اجازه دهید راهنماي ساده  ماژیکتوان که چگونه می دانیدنمیاید و روبرو شده ماژیکبا یک لکه  اگر

 کمک کند.  »سیزال«

 

 1شماره روش  پاك کنیم؟از موکت را » ماژیک«چگونه لکه 

 یک اسپري موي فاقد چربی بردارید و مقدار زیادي از آن را بر روي یک پارچه سفید بریزید. .1
 روي لکه محکم فشار دهید.آنرا بر  .2
 تا جاییکه الزم است این مراحل را تکرار کنید تا لکه دیگر قابل مشاهده نباشد. .3

 

 2شماره روش  پاك کنیم؟از موکت را » ماژیک«چگونه لکه 

را از سطح پاك کنید.  ه ايکردید، از یک پارچه تمیز استفاده کنید و هر نشان را مشاهده به محض این که لکه  .1
 مرطوب است سریع عمل کنید، قبل از اینکه لکه جذب الیاف موکت شود.هنوز ه اگر لک

 مقدار زیادي صابون ظرف را بر روي پارچه تمیز مرطوب بریزید و لکه را تمیز کنید. .2
 لکه را با فشار تمیز کنید، لکه باید به تدریج محو شود. .3

                                      
۲۰ Marker 
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 3شماره روش  پاك کنیم؟از موکت را » ماژیک«چگونه لکه 

 سیزال تهیه کنید.هاي در فروشگاهرا توانید آن کننده موکت است که مییر شامل استفاده از یک پاكروش ز

 کننده موکت را بخرید.، پاكماژیکلکه  روبه رو شدن باپس از  .1
 کردن به شدت تکان دهید.محصول را قبل از باز .2
 کننده موکت را بر روي موکت بریزید.مقداري پاك .3
 ثانیه خیس شود. 60حدود  اجازه دهید موکت براي .4
 .باید از موکت به پارچه منتقل شود ماژیکبا یک پارچه تمیز خشک کنید. لکه را لکه  .5
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 21بچس

 

امکان دارد هنگام استفاده از چسب براي تعمیر وسایلمان قطره اي از 

کردن لکه با راهنماي گام به گام پاكآن بر روي موکت ما بریزد. 

-هاي چسب بر روي موکتتوانید به راحتی بر لکهمی، »سیزال«چسب 

 تان غلبه کنید.هاي گران قیمت

 

 از موکت »چسب«هاي لکهکردن پاك

براي اینکه همیشه ، دوست ندارد؟ دارداستراحت نیاز به را در حالی که  یمخملنرم و رفتن بر روي موکت تمیز، چه کسی راه

خود به خوبی مراقبت کنید. در این بخش قصد داریم توضیح دهیم تا زمانی که تمیزي و راحتی را حس کنید باید از موکت 

 کند، چه کارهایی باید انجام دهید.ریزد و ایجاد لکه میچسب بر روي موکت می

کردن چسب از موکت، سوال رایج ذهن بسیاري از مردم پاك ينحوهافتد؟ چه اتفاقی میواقعاً ریزد، اما زمانی که چسب می

  است.

  به یاد داشته باشید که همیشه انجام یک تست در بخشی از موکت و یا اثاثه یا لوازم خانگی که به طور معمول

 قابل رویت نیست، انجام دهید.

 

  

                                      
۲۱ Glue 
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 1شماره  روشپاك کنیم؟ از موکت را  »بچس« چگونه لکه

 است.  »عملسرعت «کردن چسب از موکت انجام دهید، توانید هنگام پاكي که میترین کارحیاتی .1
 گونه چسب باقی مانده از محدوده لکه بر روي موکت را بردارید.هریک چاقوي تیز بردارید و با دقت  .2
 اگر چسب سفت شده است، ممکن است نیاز به تراشیدن طوالنی داشته باشید. .3

 

 2 روش شماره م؟یرا از موکت پاك کن» چسب«چگونه لکه 

 ).سادگی!! همین به بله،( بردارید را چسب لکه و بردارید کاغذي دستمال یک .1

نیستید به همین راحتی آنرا این روش تنها زمانی موثر است که چسب هنوز مرطوب باشد. اگر چسب خشک است، قادر 

 . پاك کنید

 

 3روش شماره  م؟یرا از موکت پاك کن» چسب«چگونه لکه 

 لکه چسب را با یک پارچه نازك بپوشانید. .2
 ها با یک اتوي داغ و بر روي پارچه کنید.کردن چسبشروع به گرم با استفاده از اتوي خانگی، .3
اگر از چسب تفنگی به کرات استفاده  چسب باید به مایع تبدیل شود، تا پس از آن جذب پارچه نازك شود. اگر  .4

 هاي کوچک است.هاي ناخواسته و یا چسبشدن از شر لکهاین یک راه خوب به خصوص براي خالص می کنید،

 

 4روش شماره  م؟یرا از موکت پاك کن» چسب«چگونه لکه 

 اگر لکه چسب قدیمی کشف کردید که خشک و سخت شده، یک قیچی بگیرید. .1
مانده چسب از بین برود. این روش را از روي موکت ببرید تا باقی ببه آرامی و به دقت محدوده برجسته لکه چس .2

 .تنها براي موکتهاي ضخیم با الیاف بلند موثر است
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 22شمعی مداد

 

چند توانید می، »سیزال«موکت راهنماي تمیزکردن هاي روشبا کمک 

هاي خاص قبل از پرداختن به تکنیک. اما را امتحان کنیدساده روش 

-تمیزکردن لکه مداد شمعی، بیایید کمی بیشتر در مورد مواد تشکیل

 ...دهنده مداد شمعی یاد بگیریم

 ؟استشدهمداد شمعی از چه چیزي ساخته 

  .استنفتی ساخته شده ۲۳به طور خاص، از موم پارافیناست و  به طور معمول، مداد شمعی حاوي موم رنگی یا زغال چوب

ایی که موم شود. این کار براي این است که دمبراي ایجاد یک مداد رنگی مومی، موم پارافین ابتدا گرم و سپس سرد می

 شود به دست آید. در آن رنگ و تولید می

 1شماره  روش ؟را از موکت پاك کنیم» شمعیمداد «چگونه لکه 

اگر سریع  را از موکت تمیز کنیم، به یاد داشته باشید کهشمعی مداد لکه قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که چگونه 

 شود. هر نوع لکه به احتمال زیاد تمیز می عمل کنید

 بتراشید. موکت را از سطح شمعی مانده مدادباقی ،، به آرامیشده را رویت کردیدایجاد لکه به محض این که  .1
 کننده موکت را بر محدوده لکه اضافه کنید و لکه را با یک حوله تمیز یا پد جاذب تمیز کنید.مقدار کمی پاك .2
 را بارها و بارها تکرار کنید تا اثري از لکه مداد شمعی باقی نماند. 2مرحله  .3
 د لکه مداد شمعی مومی خشک شود.اجازه دهی .4

 

 

 

 

                                      
22 Crayon 

23 Paraffin 
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 2شماره  روش ؟را از موکت پاك کنیم »مداد شمعی«چگونه لکه 

 راشید.توانید موم اضافی را با استفاده از یک چاقوي کند بت، ببینید اگر میلکه مداد شمعی پس از رویت  .1
ي محدوده به طور مستقیم در باال هاي پالستیکی رااي یخ را در یک کیسه پالستیکی بگذارید و کیسهسپس، قطعه .2

 زند.مانده موم یخ میلکه بگذارید. به این ترتیب باقی
 محدوده لکه را با یک پارچه سفید تمیز بپوشانید. .3
بیشتر و بیشتر  این مرحله را رنه خیلی داغ!) پارچه را فشار دهید. هر چقدالبته با استفاده از ترفند اتوي گرم ( .4

 شود.از موکت به پارچه منتقل می تکرار کنید، موم بیشتري
بینید. محدوده لکه را با استفاده از حالل رنگ بر روي موکت می، 4تا  1پس از اتمام مراحل  ،اگر هنوز هم .5

 با اسفنج تمیز کنید. ۲٤شوییخشک

 

 ؟ذوب شده را از موکت پاك کنیم »معیمداد ش«چگونه لکه 

گر! ي مداد شمعی ذوب شده یک چیز دیکردن لکهچیز است و پاكاینکه از شر لکه مداد شمعیِ خشک خالص شوید یک 

وکت از مشمعی کردن مداد این روش تمیز مناسب نیست. که در باال ذکر شد براي مداد شمعی مومی ذوب شده یدو روش

 را امتحان کنید:

 بردارید و چند قطره از آن را با یک فنجان آب گرم ترکیب کنید.مایع ظرفشویی مقداري  .1
 ارچه سفید را به طور مستقیم بر محدوده لکه موکت بگذارید.یک پ .2
 آب و صابون را بر روي پارچه بریزید و اجازه دهید لکه مداد شمعی مومی خیس شود. .3
روي آن باقی  اتوي گرم (دماي کم) را بردارید و آن را روي لکه بگذارید. اجازه دهید که اتو براي چند دقیقه بر .4

 بماند.
 بار یا تا زمانی که لکه قابل مشاهده نباشد، تکرار کنید. را چندین 4مرحله  .5
 کردن موکت تا جذب تمام مایع ادامه دهید. به خشک و له تازه خشک کنیدموکت را با یک حو .6

اي حرفهفت نظابینید، ممکن است بخواهید که از خدمات میشمعی را مداد لکه را امتحان کنید. اگر هنوز  سادهاین روش 

 .استفاده کنید. همین امروز براي کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ما تماس بگیریدشرکت سیزال موکت 

 

 

                                      
24 Cleaning Solvent-Dry 
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 25شمع

ودن چند شمع سر میز شام یا در گوشه و بپس از یک روز طوالنی، روشن

تواند چند لحظه آرامش را براي شما به ارمغان بیاورد. در می ،کنار خانه

، کاهش چراغ براي بدن و روح خوب است این زمانه شلوغ و پرهیاهو

موم شمع در تمیز کردن لکه را براي اي سادهروش   »سیزال«راهنماي 

قبل از اینکه ما درباره تمیزکردن موم شمع  دهد.چند مرحله ارائه می

یادگیري  .تر به خواص موم بیاندازیمصحبت کنیم، اجازه دهید نگاهی دقیق

 جالب است. ،اییبیشتر در مورد این ترکیب شیمی

 ترکیب شیمیایی موم

عنوان موم زنبور (که به  .شودتوسط زنبور عسل ترشح می ست؟ موم یک ماده چسبنده زرد است که معموالًچی موم دقیقاً

خوار) هم دماي محیط است. هنگامی از لحاظ فنی، موم یک طبقه از ترکیبات شیمیایی پالستیک (چکش ).شودمیشناخته نیز 

 شود.درجه فارنهایت گرم شود، ذوب می 115ش از که موم بی

 

 استفاده از موم براي ساختن شمع

میالدي، مردم به شمع 1900هزاران سال، از شمع به عنوان منبع نور در سراسر جهان استفاده شده است. در واقع، تا قبل از 

به عنوان تنها منبع نور مصنوعی وابسته بودند. در زمان هاي قدیم در مصر و روم، موم شمع در واقع از گوسفند و گاو 

و در آن یک فتیله، که معموال از  کردهاخته شده از چربی حیوانی) را ذوب استخراج می شد. آنها پیه (ماده اي چرب س

بدیهی است که شمع هنوز هم بخش بزرگی از زندگی مدرن است.  ا کتان ساخته شده بود می ریختند.شاهدانه، پنبه و ی

 نشست و روز خوبی داشت؟کافه، توان بر روي نیمکت بدون آن، چگونه می
 

 

 

                                      
25 Wax 
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 شمع از موکتکردن لکه موم پاك

منتظره داشته باشید، هاي غیرکننده خانگی براي مقابله با لکهباید یک یا دو پاك ریزد، احتماالًوقتی شمع بر روي موکت می

ه خواهد مواج، به ویژه در مناطق پرتردد، ...خاك و  وتا جوهر گرفته ها از شراب قرمز درست است؟ موکت با همه لکه

 از موم کردنپاك د!!کنید؟ ترسی ندارزمانی که یک لکه موم شمع را بر روي موکت خود پیدا می کنیداما چه کار می ..شد

کردن موم از موکت، ه منظور تمیزب »سیزال«دانند. با کمک از یست، دوستداران شمع این موضوع را مین مشکل موکت

 .جلوگیري کنیدبه طور دائم به موکت خود آسیب توانید از می

 1 شمارهروش ؟ را از موکت پاك کنیم »شمع«چگونه لکه 

بیشتر لکه بر روي موکت باقی بماند، سخت تر  چهشروع کنید. هرسریع به محض این که متوجه لکه موم شدید،  .1
 شود.تمیز می

 ي پالستیکی را با یخ پر کنید.اکیسه .2
 کیسه پالستیکی را به طور مستقیم بر روي محدوده لکه قرار دهید. .3
 براي چند دقیقه فریز شود. اجازه دهید موم .4
 ي پالستیکی را بردارید و شروع به خراش موم موکت با استفاده از یک چاقوي کند یا کاردك کنید.کیسه .5
 اي یا یک پارچه تمیز را به طور مستقیم بر محدوده لکه بگذارید.سپس، یک کیسه کاغذي قهوه .6
دهید. خواهید دید که مواد پاکت و یا پارچه فشار می با استفاده از یک اتوي داغ، که به آرامی آن را در باالي .7

 شوند.جذب پارچه شده و از موکت تمیز می
 را با یک کیسه کاغذي تازه یا پارچه تکرار کنید تا زمانی که موم باقی مانده از بین برود. 7توانید گام می .8
 ز شدن هر گونه موم باقی مانده بمالید.با استفاده از یک ماده تمیز کننده موکت در خانه، محدوده لکه را تا تمی .9

 2 شمارهروش  ؟را از موکت پاك کنیم »شمع«چگونه لکه 

 در اینجا راه دیگري براي جواب با این پرسش که چگونه می توان لکه موم شمع را از موکت پاك کرد، وجود دارد.

 شود، را ببینید. تمیز کنید. باید به تدریج مومی که از الیاف موکت جدا می ،کند يموم را با استفاده از یک چاقو .1
در باالي محدوده لکه براي چند دقیقه را هاي پالستیکی چند تکه یخ را در یک کیسه پالستیکی قرار داده و کیسه .2

 بگذارید.
اضافی که ممکن است یخ زده باشد، مانده موم کردن هرگونه باقیبه تمیز ،کند يچاقویک باز هم، با استفاده از  .3

 بپردازید.
 خانگی، هر مومی را که می ببینید، جارو کنید.با استفاده از یک جارو برقی .4
اید که یک لکه رنگ ایجاد کرده، مقدار کمی از الکل بر روي یک پارچه تمیز اگر از یک شمع رنگی استفاده کرده .5

 از حد خشن با موکت کار نکنید. سفید بریزید. به آرامی شروع به مالش کنید، بیش
 موکت را با حوله خشک سفید تمیز خشک کنید. .6
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  26واکس

 

، الزم نیست در مورد این »سیزال« با راهنماي تمیزکردن لکه واکس

ساده و هاي غیرمنتظره استرس داشته باشید. ما چند روش نوع از لکه

واکس  کردن لکه مانده لکهبه تمیز را براي زمانی که نیاز کارآمد

 دهیم.دارید، ارائه می

 

 1شماره روش  ؟چگونه لکه واکس را از موکت تمیز کنیم 

خوري تراش دهید. هر توانید با استفاده از یک چاقوي کرهاکس، محدوده لکه را تا جاییکه میپس از کشف لکه و .1
 چه زودتر اقدام کنید بهتر است!

 و آن را تا جذب شدن مایع ادامه کنید.  اسفنج تمیز کنیدشویی، لکه واکس را با با استفاده از یک حالل خشک .2
فنجان آب گرم را با یک قاشق غذاخوري آمونیاك و یک قاشق غذاخوري مایع دستشویی ترکیب کنید (مطمئن  2 .3

شود و شیمیایی ناشناخته توصیه نمیکردن مواددهنده دقیق باشد و ترکیبشوید که نسبت ترکیب مواد تشکیل
 تواند براي بهداشت شما مضر باشد). می

 این محلول را به طور مستقیم بر روي لکه واکس قرار دهید. .4
 کردن لکه واکس ادامه دهید، تا به آرامی مایع جذب شود.به تمیز .5
 کردن مایع را ادامه دهید تا خشک شود.بر روي لکه به طور مستقیم آب سرد بریزید و جذب .6

 

 

 

 

 

 

                                      
۲٦ Shoe Polish 
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 2شماره روش  ؟موکت تمیز کنیمچگونه لکه واکس را از 

ستون را بردارید و این روش را گام به گام آاستفاده شود؟ هم تواند غیر از آرایش ناخن و مانیکور آیا می دانید که الك می

 دنبال کنید:

 د.ریزیو مقدار زیادي از استون را به طور مستقیم بر روي آن ب برداریدپارچه سفیدي  .1
 با این کهنه بمالید.به آرامی محدوده لکه را  .2
 پنبه بریزید و آن را به طور مستقیم بر روي لکه واکس قرار دهید. مقداريبر روي را شویی ماده خشک مقداري .3
خوري مایع شوینده ترکیب کنید. مطمئن شوید (یک هشتم) قاشق چاي 8/1دو فنجان آب (هم دماي اتاق) را با  .4

طور مستقیم بر روي لکه با استفاده از یک پارچه سفید بگذارید و که مایع داراي سفیدکننده نیست. مایع را به 
 لکه را بمالید.

 خوري آمونیاك خانگی ترکیب کنید.قاشق غذا 1فنجان آب را با  1تی، هاي حفاظبا استفاده از دستکش .5
 پارچه تمیز سفید را به این محلول آغشته کنید و شستشوي موکت را ادامه دهید. .6
 ر زیادي آب گرم بشویید و آنرا خشک کنید.لکه واکس را با مقدا .7
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 27سفیدکننده

و این  است!!کننده بر روي موکت در کل یک فاجعه ریختن سفید

 موضوع ممکن است براي همه ما اتفاق بیافتد.

در مورد لکه سفیدکننده که باید به یاد داشته باشید که مهم مورد تنها 

توانید نمیزیاد احتمال  هکنید، باین است که اگر آن را به حال خود رها 

با  موکت خود را به حالت اول برگردانید. بنابراین سریع عمل کنید!

را موکت هاي غلبه بر لکههاي ، روش»سیزال«راهنماي گام به گام 

  . کنیمبررسی می

 

 1شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »کنندهسفید«چگونه لکه 

ک کنید. مراقب باشید کاغذي خش، بالفاصله آن را با آب و دستمالکننده شدیدبه محض این که متوجه لکه سفید .1
 تواند لکه را بدتر کند.سفیدکننده را نمالید، این کار می

 فنجان آب گرم ترکیب کنید. 1یخوري از صابون مالیم ظرف را با چا قاشق ¼ .2
 ن حالت باقی بماند.دقیقه به همی 5محلول را روي لکه سفید بریزید و اجازه دهید به مدت  .3
 که لکه خشک شد، آنرا با یک پارچه مالش دهید، از خارج لکه شروع کنید تا بیشتر منتشر نشود.هنگامی .4
 آنرا با آب سرد آبکشی کنید و خشک کنید. .5

 

 2شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »کنندهسفید«چگونه لکه 

 کنید. قاشق غذاخوري سرکه سفید ترکیب 2فنجان آب گرم را با  4 .1
 محلول را بر روي محدوده لکه موکت بگذارید. .2
چه یا اسفنج مالش دهید. دقیقه به همین حالت باقی بماند، لکه را با یک پار 5پس از آن اجازه دهید براي حدود  .3

 کننده باید به تدریج ناپدید شود.لکه سفید
 دیگر وجود نداشته باشد، ادامه دهید. را تا زمانی که 4کننده هنوز هم قابل مشاهده است، مرحله اگر لکه سفید .4
 این محدوده را با آب سرد بشویید. بوي سرکه باید در نهایت ناپدید شود. .5

                                      
۲۷ Bleach 
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 3شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »کنندهسفید«چگونه لکه 

 کاغذي تمیز کنید.د، محدوده لکه را با آب و دستمالکننده را کشف کردیبه محض اینکه لکه سفید .1
 پیدا کنید. ،رنگ موکتهم ؛رنگییک مداد .2
 الیاف موکت را رنگ کنید، مطمئن شوید رنگ جذب شده است. .3
 یک حوله مرطوب بردارید و به آرامی رنگ را با موکت ترکیب کنید. .4

گزینه مشکل دارید هم آمیز باشد. اگر هنوز تمیزکردن لکه سفیدکننده که در باال ذکر شد موفق هايامیدوارم این روش

 .»سیزال« موکت ايحرفهکردن دارید: خدمات تمیزدیگري 
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 28جوش شیرین

این نوع لکه هم یکی از مواردي است که ممکن است موکت شما را 

هاي نظافت موکت را یاد بگیرید. سیزال کثیف کند، پس بهتر است راه

اي فکر کرده است. جوش شیرین نیز مستثنی نیست. به همه جور لکه

 ها راحت شوید.تا بتوانید به راحتی از شر این لکه پس با همراه شوید

 

 1شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »جوش شیرین«چگونه 

 سرکه سفید ترکیب کنید.  فنجان 1آب گرم با  فنجان 3با استفاده از یک کاسه تمیز،  .1
 جوش شیرین بریزید.یک اسفنج تمیز را به این محلول آغشته کنید و اسفنج را به طور مستقیم بر روي لکه  .2
 محدوده لکه را با یک حوله خشک فشار دهید. .3
 را تا پاك شدن لکه جوش شیرین تکرار کنید.  3تا  1مراحل  .4
 اجازه دهید لکه به طور طبیعی خشک شود. .5

 

 2شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »جوش شیرین«چگونه 

 و با استفاده از یک برس است.راه دیگر تمیز کردن این نوع لکه موکت تمیز کردن با جارو 

 اگر لکه هنوز خشک است، با جارو برقی جوش شیرین را تمیز کنید. .1
اگر جارو برقی شما یک برس دارد که می توانید استفاده کنید، عالی است؛ هر چند همچنین می توانید از سر جارو  .2

 برقی براي مالیدن لکه استفاده کنید تا لکه شل شود.
 یک دستمال مرطوب، محدوده لکه را تمیز کنید تا لکه به طور کامل از بین برود. ، با استفاده ازسپس .3

 

 3شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »جوش شیرین«چگونه 

 کنید.  استفادهبخارشو  ازاگر جوش شیرین پس از روش هاي مذکور هنوز وجود دارد، می توانید 

                                      
۲۸ Baking Soda 
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 29زدگیزنگ

ساده و توانید چند روش میزدگی، هاي زنگبراي تمیزکردن لکه

 کند را امتحان کنید.توصیه می »سیزال«که  ايمرحله

 

 چیست؟زدگی زنگ 

زدن شود. در زبان علمی، زنگنیز شناخته می »اکسیداسیون«زنگ در واقع از اکسید آهن ساخته شده است، و به عنوان 

د نوع مختلف زنگ وجود واکنش نشان دهند. چن افتد که اکسیژن و آهن در حضور رطوبت هوا یا آبتفاق میهنگامی ا

 کدام از آنها یک ترکیب شیمیایی متفاوتی دارد.دارد که هر

د اي مایل به قرمز که آزادانه به آهن متصل هستنهاي قهوهدهد. تشکیل دانهخوردگی آهن به آسانی در آلیاژ فوالد رخ می«

 »شوند.و به نام زنگ شناخته می

 لکه زنگ زدگی خانگی

تواند مینیز مبلمان هاي پایه، باشددهد پاي فلزي مبلمان است. اگر مبلمان مرطوب زدگی رخ مییکی از دالیلی که زنگ

 شود. واي!مرطوب شود بنابراین لکه زنگ بر روي موکت ظاهر می

این پرسش که  هاي متعددي براي پاسخ به، خواهید دید که راه»سیزال«زدگی با خواندن راهنماي تمیزکردن لکه زنگ

توان لکه زنگ را تمیز کرد، وجود دارد. به لطف مقداري آمونیاك، آب لیمو، سرکه سفید، صابون ظرف، نمک و چگونه می

 زدگی در خانه وحشت زده شوید.هاي خانگی دیگر، الزم نیست که از لکه زنگچند آیتم

از یک قسمت مبلمان، یک اسباب بازي یا یک ابزار  کاري مهم است که منبع لکه زنگ شناسایی شود. اگرقبل از انجام هر

 کنید.آمده است، مطمئن شوید که آن را در اسرع وقت براي جلوگیري از گسترش بیشتر لکه تمیز می

  

                                      
۲۹ Rust 
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 1شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »زنگ«چگونه لکه 

آید، زدگی از پاي مبلمان میلکه زنگ، الزم است تا منبع لکه زنگ را از بین ببریم. اگر لکه زنگ رویتپس از  .1
 یهایلکهایجاد تر موکت براي جلوگیري از مبلمان را به یک جاي جدید انتقال دهید و یا آنرا در یک محدوده تیره

 آینده قرار دهید. در 
گونه زنگ قابل مشاهده از الیاف را بتراشید. این حرکت تراشیدن هرد، سعی کنیخوري، با استفاده از یک چاقوي کره .2

از موکت تمیز شود. مراقب باشید الیاف موکت را به آرامی خراش دهید  زدگی در ابتدا کمک خواهد کرد زنگ
 تا پاره نشود. 

و اجازه دهید براي  را بر روي یک اسفنج بریزید و اسفنج را به طور مستقیم بر روي لکه بگذاریدمایع ظرفشویی  .3
 دقیقه خیس بخورد. 5حدود 

با استفاده از یک پارچه سفید (که دور ریختن و یا نگه داري از آن به عنوان کهنه مهم نیست) لکه زنگ را، بارها  .4
 زدگی باید به تدریج بر روي حوله انتقال یابد.و بارها بمالید. لکه زنگ

 قاشق غذاخوري آمونیاك خانگی ترکیب کنید. 1فنجان آب گرم را با  2،  زدگی از بین نرفتهاگر هنوز لکه زنگ .5
دقیقه به همین  5رار دهید. اجازه دهید به مدت قمحلول آمونیاك و آب را به طور مستقیم بر روي لکه زنگ  .6

 کنید.پاك حالت بماند. لکه را با یک بخش تمیز از پارچه سفید 
یمو، سرکه سفید و نمک را با هم ترکیب کنید و این ترکیب را زدگی هنوز باقی مانده است، آب لاگر لکه زنگ .7

بر روي لکه زنگ بگذارید. اجازه دهید براي چند ساعت به همین حالت بماند، و سپس با یک حوله  مستقیماً
 مرطوب لکه را جذب کنید. 

  

 2شماره روش  ؟را از موکت تمیز کنیم »زنگ«چگونه لکه 

 دهیم:به این سوال که چگونه لکه زنگ از موکت تمیز کرد، نشان میدر اینجا روش دیگري براي پاسخ 

 مقدار زیادي آب لیمو و نمک را به طور مستقیم بر روي لکه زنگ قرار دهید. .1

 اجازه دهید براي چند دقیقه به همین حالت باقی بماند. .2

 شود.زدگی باید ناپدید آب داغ را به طور مستقیم بر روي محدوده لکه بریزید. لکه زنگ .3
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 30سفیدك

کپک شویم، اجازه  يلکهاین نوع از کردن ا قبل از اینکه وارد جزئیات تمیزام

 بیاندازیم.  ،افتداتفاق می دهید نگاهی به آنچه واقعاً

 چیست؟سفیدك 

بر روي  است که معموالًبا رشد مسطح  ۳۱قارچخاص یک نوع  سفیدك

 پودري. پس چه تفاوتی دارند؟سفیدك و  یکرکسفیدك کند. و دو نوع مختلف دارد: سطوح مرطوب رشد می

 انواع کپک

اي شود و در نهایت رنگش قهوهتر میشود، سپس روشنشود، زرد میپرزدار ظاهر می سفیدكاي اولین بار هنگامی که بر

شود. و در اي میرسد در ابتدا سفید است، سپس به تدریج تبدیل به یک زرد قهوهپودري، به نظر می اما سفیدك. شودمی

 سفیدكکردن لکه شود. هنگامی که در حال فکرکردن در مورد چگونه پاكپایان سیاه می

 کنید.هستید، خوب است بدانید که با چه نوعی از کپک کار می

 

 و کپک وجود دارد؟ سفیدكچه تفاوتی بین 

وعی قارچ است که به سطوح کپک نکنند. چ هستند که در سطوح مختلف رشد میهاي مختلف قارو کپک گونه سفیدك

کپک در خانه قرار نگیرید، چون کند. مهم است در معرض این نوع می شود و از سطحی که به آن چسبیده تغذیهمتصل می

بیشتر اوقات خود سفیدك توان در گیاهان و در خانه پیدا کرد، را می سفیدكتواند آلرژي و مشکالت تنفسی ایجاد کند. می

 کند.به مناطق مرطوب، مانند استخر، توالت، دوش و وان حمام می ،ندن خودصرف چسبا ،را

  

                                      
30 Mildew 
31 Fungus 
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 »سفیدك«وجود آمدن بهپیشگیري از  هايترفند

یت است بسیار پر اهمها، ناراحتی چشم و غیره شناخته شده است، هاي سینوسی، آلرژيعفونت باعث سفیدكاز آنجا که 

 نکات زیر توجه کنیم:ایجاد سفیدك در منزل به براي پیشگیري از 

ستعد مکنید. برخی از مناطق رطوبت داشته باشد را بررسی می ممکن است میزان زیاديهایی از خانه که بخش .1
 نظارت دارید. ،کردن آنها به طور منظممطمئن شوید که به شستشو و تمیزهمچنین هستند و  سفیدكرشد 

عویض ت ،اه براي به حداقل رساندن رطوبت داخل خانهخود را حداقل یک بار در مي هواي دستگاه تهویهفیلتر  .2
 . کنید

که در مناطق پنهان  ییهادارد، استفاده کنید. این فیلتر کمک خواهد قارچ HEPA۳۲از یک جاروبرقی که فیلتر  .3
 تمیز شوند.اند نیز موکت کمین کرده

هم م ، بسیارگرم دوش آبکردن رطوبت پس از بویژه خشک( .م را تمیز و خشک کنیداطراف سینک توالت و حما .4
   .)است

 مرطوب را با بیشترین سرعت ممکن خشک کنید. هايلباس .5

داشته  ينی کمترنگرا و کاهش دهیدرا مزاحم  ایجاد سفیدك توانید شانسِین ترفندهاي پیشگیري در خانه، میبا استفاده از ا

 .باشید

 

 

  

                                      
32 efficiency particulate arrestance-High 
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 1شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »سفیدك«چگونه 

قابله با مکردید، بهتر است براي  رویترا  سفیدكاي از یک لکه به محض اینکه نشانه  شته باشیدمهم است که توجه دا

 .، زمان حیاتی استسفیدكبراي مشکل کاري کنید، 

را روي در همان محل نظافت جابجا کنید. در غیر این صورت، آنرا هستید،  ۳۳قالیچهاگر در حال کار بر روي یک  .1
 موکت انجام دهید.

جارو بر  با کشیدنکه امکان پذیر است، تمیز کنید.  را از موکت تا جایی سفیدك، دستی با استفاده از یک جارو .2
 باید شل شده و از موکت بیرون بیاید. روي لکه، سفیدك

ه، کیسه قت کنید ک(براي تمیزکردن جاروبرقی دمحدوده لکه را جاروبرقی بکشید.  ،بالفاصله بعد از این مرحله .3
 )نید.کیک سطل زباله در فضاي باز خالی جاروبرقی را به طور کامل در 

 آب گرم و مایع ظرفشویی را در یک کاسه ترکیب کنید. .4
کامال تمیز  در آن وجود دارد را سفیدكاي که به محلول، بارها و بارها محدوده با استفاده از یک اسفنج آغشته .5

 کنید.
ما بهتر اتر خشک شود، طور مستقیم استفاده کنید تا سریعبه  پنکه سشوار یاکه از یک  ممکن است وسوسه شوید .6

رار سقف یا کف را به طور مستقیم بر روي موکت قپنکه اجازه دهید موکت به خودي خود خشک شود. اگر است 
 پراکنده شود.هاي خانه تواند به سایر قسمتمکن است هنوز وجود داشته باشد میارچی که مقدهید، هر 

 . منجر شودموکت  يهاسفیدكباید به پیروزي بر ساده مرحله  6این 

 

  

                                      
33 Area Rug 
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 2شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »سفیدك«چگونه 

 وجود دارد. سفیدكدر اینجا یک راه سریع و آسان دیگر براي حفظ موکت از 

 آب را با هم ترکیب کنید. برابر آن 5و  آب اکسیژنه مقداري .1
آرامی لکه را با حوله فشار  توانید بعد از استفاده دور بریزید، قرار دهید. بهبر روي حوله تمیز که میرا محلول  .2

 )از سمت خارج لکه به سمت داخل کار کنید.( .دهید
 لکه خود به خود خشک شود. ياجازه دهید محدوده .3

 ؟را از موکت پاك کنیم سفیدكچگونه بوي 

اتفاقی متوجه شوید به صورت رسد، بلکه بوي تمیزي هم بدهد الزم است. اگر داشتن موکتی که نه تنها تمیز به نظر می قطعاً

آن کمین الي در البهباشد که در باال یا  سفیدكوجود  ينشانهاست که یک محدوده از موکت بوي دلپذیري ندارد، ممکن 

 گیرید.از موکت را یاد می سفیدكکردن بوي راه مختلف براي تمیز دو، »السیز« يمرحله به مرحلهدر راهنماي  اند.کرده

 1شماره  روش؟ را از موکت پاك کنیم »سفیدكبوي «چگونه 

بکشید. در صورت  دستیکردید، محدوده لکه در اسرع وقت جارواستشمام را  سفیدكبه محض این که بوي  .1
و  کردن گردبه تمیزکار تر به جاي یک جاروي کوچک دستی استفاده کنید. این امکان، از یک جاروي بزرگ قوي

 کرد. دی بیشتر از محدوده لکه کمک خواهو خاك حتغبار 
فنجان آب گرم ترکیب کنید. مطمئن باشید که سرکه اضافی نباشد که بوي سرکه بیش  2فنجان سرکه را با  یک .2

 از حد در منزل شما ایجاد شود.
لول آب گرم را در یک بطري اسپري بریزید قبل از اینکه آن را بر روي موکت بریزید. این شما این سرکه و مح .3

 شوند، که باعث تشکیل کپک جدید شود.را مطمئن می سازد که الیاف موکت خیس نمی
 بر روي محدوده لکه بریزید. سپس، مقدار زیادي جوش شیرین را مستقیماً .4
 جوش شیرین را جارو کنید. سپسبه موکت زمان دهید تا خشک شود  .5

 2شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »سفیدكبوي «چگونه 

 ، جارو کنید.را حساس کردید سفیدكکه بوي این را به محض موکت  .1
 هاي محلی تهیه کنید.فوم شامپو فرش را از داروخانه .2
بمالید. اجازه دهید که موکت مقدار زیادي شامپو فرش استفاده کنید و آن را بر موکت با استفاده از یک اسفنج  .3

 دقیقه خشک شود. 20براي حداقل 
 موکت را جارو کنید.دوباره هنگامی که این محدوده از موکت خشک شد، در پایان  .4
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 34کپک

هنگامی که قارچ راه خود را به خانه ما، به خصوص بر روي موکت، 

 ر آن در اسرع وقت قبل از آن کهشدن از شّخالص کند قطعاًباز می

 گسترش یابد، مهم است.

ارائه  کپکراي تمیزکردن لکه یک راهنماي گام به گام ب »سیزال«

 دهد تا موکت خود را به بهترین حالت حفظ کنید.می

 چیست؟ کپک

توانایی رشد دارد. در  کند، وستقیم از محیط اطراف خود پیدا میغذایی خود را به طور مکپک نوعی قارچ است که مواد

 اعم از سیاه و نارنجی و سبز است.ها انواع رنگ

 خطرات بهداشتی کپک

شود. با این حال، برخی از ار اطراف خانه و محل کار یافت میکپک در طبیعت وجود دارد و به طور معمول در گرد و غب

ر حال حاضکپک در  کس باید از دید ایمنی و بهداشت از آن آگاه باشد.یدي در مورد کپک وجود دارد که هرحقایق کل

هاي بالقوه آلرژیک اعث مشکالت دستگاه تنفسی و واکنشتواند براي انسان مضر باشد و باست، این میشده بسیار زیاد 

 شود.

 شوند؟ها تکثیر میچگونه کپک

میوز  توانند به سرعت مستعمرات بزرگ را از طریق میتوز وها مییابند. این تخمها از طریق تخم تکثیر و گسترش میکپک

لکه کپک  براي مقابله با هوند، به همین دلیل مهم است کمنتقل شنیز ند از طریق هوا نتواها میتشکیل دهند. برخی از کپک

 ات الزم را انجام دهید.زودتر اقدام

ی را در واد غذایتر هستند، همین دلیل است که ما مدرجه یا پایین 39تکثیر در دماي  ها قادر بهتعداد بسیار کمی از کپک

د ماند، اما در حالت خفته، حتی زمانی که قادر به رشد نزنده باقی خواه کهاي کپکنیم. برخی از گونهاین دما فریز می

 نیستند. توانایی کپک براي مقاومت در برابر شرایط خاص یکی از دالیل قوي براي تمیز کردن حرفه اي آنها است.

  

                                      
۳٤ Mold 
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 اي کپک کردن حرفهتمیز

شوند. اگر به دنبال تضمین بهترین حالت به طور کامل تمیز میبه » سیزال«اي ي کپک با خدمات حرفههابعضی از لکه

تماس بگیرید و با یک نماینده براي کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات تمیز کردن   »سیزال«ید، با هست ٪100رضایت

 بهترین خدمات را براي حفظ تازگی و پاکی موکت خود دریافت می کنید. و صحبت کنید

 کردن کپک از موکتتمیز

تواند یک چالش باشد. با آمدن و رفتن روزها به خانه شما، ما اغلب ندانسته خاك، گرد و غبار و داشتن موکت میتمیز نگه

پس چه اتفاقی ! نیستیمهم عیب ما براي حفظ موکت، بینیم، با وجود تالش کبر روي موکت ایجاد میرا هاي دیگر آالینده

اجازه ندهید که چند تخم کپک موکت شما را خراب کنند. با راهنماي گام به  افتد اگر در بعضی نقاط قارچ پیدا کردیم؟می

 دانید چگونه کپک را از  موکت بدون هیچ زحمتی اضافی تمیز کنید.، می»سیزال« گام

 1شماره روش  ؟تمیز کنیمچگونه کپک را از موکت 

کار را شروع کنید و کپک را از موکت با بیشترین سرعت ممکن هر چه سریعتر ، مهم است که پس از کشف کپک .1
 توانید موکت یا فرش را به خارج از خانه ببرید، این کار را انجام دهید.تمیز کنید. اگر می

 شدن کپک کمک خواهد کرد.شل جارو را بردارید و محدوده لکه را جارو کنید. این کار به .2
ها خالی برقی را به طور مستقیم در زبالهبعد، محدوده لکه موکت را جارو کنید. پس از جارو، محتویات کیسه جارو .3

 کنید.
 کنید.درست با مایع ظرفشویی و آب در یک سطل محلولی  .4
 با محلول صابون تمیز کنید.را با استفاده از یک اسفنج، محدوده لکه  .5
توانید موکت را از خانه خارج کنید، اجازه دهید به طور طبیعی خشک در مقابل خورشید خشک شود. اگر اگر می .6

 موکت قابل جابجایی نیست، سطح با استفاده از یک حوله یا پارچه خشک کنید.
ها را که ممکن است تواند کپکلطفا توجه داشته باشید که موکت را با استفاده از فن خشک نکنید. انجام این کار در واقع می

 زنده باشند در مناطق دیگر تکثیر کند.

 

 

 

  



 

 98از  72صفحه 

 2شماره روش  ؟چگونه کپک را از موکت تمیز کنیم

ابتدا، در صورت امکان با استفاده از یک بخارشو، موکت را تمیز کنید. اگر دسترسی به یک بخارشو ندارید،  .1
 مایع ظرفشویی و آب بمالید.با استفاده از مخلوطی از و توانید موکت را با یک کهنه می

گالن آب ترکیب کنید  1فنجان سفیدکننده خانگی (محلول هیپوکلریت) را با  1پس از اینکه سطح اولیه تمیز شد،  .2
 دقیقه به همین حالت باقی بماند. 15تا  10و آن را به طور مستقیم در محدوده لکه قرار دهید. اجازه دهید مدت 

 مانده بر روي موکت را جذب کنید.ونه رطوبت باقیگبا استفاده از یک بخارشو، هر .3
مهم است که موکت را تا آنجا که ممکن است براي جلوگیري از رشد کپک خشک کنید. از یک حوله خشک  .4

 اید.استفاده کنید و محدوده را خشک کنید. مطمئن باشید که حوله استفاده شده را به طور کامل شستشو داده
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 35چمن

همه ما تجربه رویت لکه هاي سبز حاصل از ساییده شدن لباس 

کودکانمان در حین بازي بر روي زمین چمن و در ادامه انتقال آن به 

موکت روشن مورد عالقه مان در منزل را داریم. شاید بهتر باشد 

 بدانیم این لکه ها دقیقا از چه چیزي ساخته شده اند. 

 هاي چمنرنگدانه

لکه چمن کمی دشوار است چرا که در واقع هنگامی که چمن لباس یا موکت را لک می کند رنگدانه خالص شدن از شر 

هاي آن سطوحی که با آن در تماس است را رنگ می کند و همچنین به دلیل وجود کلروفیل در چمن که یک رنگدانه سبز 

 است، پاك کردن لکه چمن یک چالش بزرگ است.  

 کتهاي چمن از موکردن لکهپاك

بالفاصله پس از مواجهه با پس  شود.هر چه بیشتر بماند، بیشتر جذب موکت می لکه چمن هم ،هاي دیگر مانند انواع لکه

کنید و نه یک جارو استفاده می ۳٦با استفاده از یک وسیله مکنده آنرا تمیز کنید. مطمئن باشید که از ابزار مکندهاین نوع لکه 

با استفاده از یک  ابزار مکنده بهترین وسیله است). یک -تر جذب کندند لکه را عمیقتوابرقی همیشگی (برس چرخشی می

توانید ببینید که کردن لکه چمن کنید. دلیل استفاده از یک پارچه سفید این است، که میپارچه سفید و خیس شروع به پاك

 چقدر از لکه سطح تمیز شده است. 

، مالیمهفت دارد، استفاده کنید. صابون  pHهاي خانگی که سطح کنندهنمالید)، از پاكکنید (آنرا هنگامی که لکه را تمیز می

کننده را به طور مقدار کمی از پاك است. 7 آن دقیقاً pHکردن است، که سطح کننده خانگی خوب براي امتحانیک پاك

میز، پاك کنید. همانطور که لکه را تمیز مستقیم بر روي لکه چمن قرار دهید. دوباره لکه را با استفاده از یک دستمال ت

کردن لکه چمن هستید، نباید از محصوالتی که شدن کند.هنگامی که در حال پاكکنید، باید به تدریج شروع به پاكمی

تمام  ۳۸هستند، استفاده کنید. سرکه سفید، پودر یا مایع تاید، الکل، روغن موز و شربت کارو ۳۷حاوي آمونیاك و یا ضدروغن

 کردن لکه چمن استفاده کرد.تواند با خیال راحت براي پاكدي هستند که میموا

                                      
۳٥ Grass 
۳٦ Suction Tool 
۳۷ Degreaser 
۳۸ Karo Syrup 
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 1شماره روش  تمیز کنیم؟ از موکترا  »چمن«لکه چگونه 

را با یک فنجان آب سرد مخلوط کنید.  39خوري از مواد شوینده مالیمپس از کشف لکه، یک چهارم قاشق چاي .1
 براي این نوع لکه خاص است. مادهآب سرد بهترین 

 یک دستمال تمیز را به محلول مواد شوینده و آب آغشته کنید. .2
 دستمال را از خارج لکه چمن به سمت مرکز بمالید. .3
ستمال است. به طور مداوم دستمال را بررسی کنید که ببینید چه مقدار از لکه چمن در حال انتقال از موکت به د .4

 کند. لکه باید شروع به ناپدیدشدن
 کردن لکه با استفاده از این روش را تا زمانی که دیگر قابل مشاهده نباشد، ادامه دهید.پاك .5

 

 2شماره روش  تمیز کنیم؟ از موکترا  »چمن«لکه چگونه 

 .تا جایی که ممکن است، لکه را جارو برقی کنید .1
ا حد امکان تکردن رنگ سبز را به طور مستقیم بر روي لکه بگذارید. لکه را براي پاك مایع لباسشویییک ذره از  .2

 فشار دهید.
 کردن آن را ادامه دهید.لکه را با آب شستشو دهید و جذب .3
 کنید. را به طور مستقیم بر روي لکه قرار دهید و دوباره آنرا با دستمال جذب محلول تمیزکننده آمونیاکی .4
 ه دهید.کردن لکه را ادامبر روي محدوده لکه بریزید. و جذب اًسرکه سفید را به مستقیم بعد، مقدار زیادي .5
 با آب شیر شستشو دهید و با استفاده از یک دستمال آن را خشک کنید. .6

 

 3شماره روش  تمیز کنیم؟ از موکترا  »چمن«لکه چگونه 

 کلین را با آب سرد مخلوط کنید.کننده چند منظوره آکسیپودر پاك .1

 محلول را بر روي لکه چمن بریزید. .2

 دقیقه بر روي لکه باقی بماند. 5اجازه دهید مواد براي حدود  .3

 محدوده لکه را با آب سرد بشویید. .4

 مانده آب را پاك کنید.با پارچه تمیز یا دستمال کاغذي باقی .5

 اشد.بباید ناپدید شده برقی کنید. لکه چمن هنگامی که این محدوده از موکت خشک شد، آن را دوباره جارو .6

                                      
۳۹ Mild Laundry Detergent 
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 40خون

 هايکنندهپاك معموالً دارید، نگه تمیز را خود خانه خواهیدمی وقتی

 چسب که زمانی اما .کنندمی پاك را بد بوي و کثیفی خانگی، معمولی

 براي چیزي چه از باید شما ندهد، انجام درست را خود کار پانسمان

 کنید؟ استفاده مختلف سطوح روي بر خونلکه کردنپاك

 هايلکه کردنپاك به کمک براي را گام به گام راهنمایی »سیزال«

 .دهدمی ارائه شوند،می تمیز سختی به که خون

 

 

 موکت روي بر خون هايلکه

 باشید داشته یاد به را کلیدي نکته این شود،می پاك موکتروي  از خون يلکه چگونه که پرسیدمی خودتان از که هنگامی

 .شود ترسختخیلی  آن کردنپاك است ممکن شود، موکت جذب خون لکه اگر .است بهتر کنید، اقدام زودتر چه هر که

 اقدام این. بکشید برس را آن فلزي برس یک با است، خشک هستید، آن کردنپاك حال در که خونی لکه اگر .1
 .بردمی بین از را خون خشکیده سطح

 .کنید ترکیب سرد آب فنجان دو با را ظرفشویی مایع خوريچاي قاشق یک .2
 .کنید آغشته اید،کرده ترکیب که محلولی به را آن و بیاورید سفیدي تمیزِ پارچه .3
 .کنید پاك بارها و بارها ،مستقیماً را خون لکه .4
 .کنید تکرار لکه شدن ناپدید تا را 4 و 3مراحل .5

 .کنید دنبال جایگزین راه عنوان به را زیر مراحل نکرد، پاك موکت از را خون فرایند این اگر

 .کنید ترکیب آمونیاك غذاخوري قاشق یک با را گرم آبِ فنجان دوم یک .1
 .بگذارید خون لکه روي بر مستقیم طورِ به را آمونیاك مخلوط اسفنج، یا پارچه یک از استفاده با .2
 .کنید خشک مایع کامل جذب تا را لکه .3
 .کنید خشک آنرا و بگذارید لکه روي بر مستقیم طور به را سرد آبِ به آغشته اسفنج یک .4

 

 

 

                                      
٤۰ Blood 
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  موکت از خون هايلکه کردنپاك براي غیرشیمیایی هايراه

 دیگر راه یک اینجا در نیستید، موکت از خون کردنپاك براي آمونیاك یا و ظرفشویی مایع از استفاده طرفداران از شما اگر

 .دارد وجود لکه کردنپاك براي

 مرطوب را سفید پارچه یک توانید می ندارید، اسپري بطري شما اگر( .کنید پر سرد آب با را اسپري بطري یک .1
 بمالید) لکه روي بر را آن و کنید

 .کنید اسپري خون لکه روي بر را سرد آب .2
 یک روي بر خون يلکه گسترش از کار این. کنید اسپري داخل به خارج از را لکه است، بزرگ نسبتاً لکه اگر .3

 .کندمی جلوگیري موکت از بزرگتر محدوده
 پاك براي خشک دستمال یک از ندارید، رطوبت مکنده اگر( .بمکید را ماندهباقی رطوبت رطوبت، مکنده یک با .4

 کنید) استفاده لکه کردن
 .کنید استفاده اضافی رطوبت جذب براي سشوار از دقیقه چند براي شدن،خشک ترسریع به کمک براي .5
 .کنید تمیز برقی جارو با را ماندهباقی آلودگی گونههر شد، خشک لکه که هنگامی .6
 .دهید ادامه خون لکه شدنپاك تا را 4 تا 2 مراحل .7
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  41استفراغ

-روشاما   کردن لکه استفراغ وجود ندارد. هیچ راه خوشایندي براي پاك

تا از شر این نوع لکه نیز  توانید آنها را انجام دهیدهایی وجود دارد که می

 .خالصی یابید

 ؟کنار بیاییم »استفراغ«چگونه با لکه 

احتماالً تمایل ندارید کاري انجام شوید، هاي استفراغ مواجه میوقتی با لکه

بخش نیست، درست است؟ بر کردن لکه استفراغ لذتپاك مطمئناً دهید!

کردن لکه استفراغ چه زودتر روند پاكهر ،خالف میل طبیعی براي فرار

تر پاك خواهد شد. اگر لکه را براي زمان بیش از حد طوالنی کنار بگذارید و لکه خشک شود، خالص را شروع کنید، آسان

 تر خواهد شد.شدن از شر آن مشکل

 

 از لباس کردن لکه استفراغپاك

 اند را پاك کنید.ف شدهدهیم تا راحت لباسهایی که به وسیله استفراغ کثیدر اینجا روشی را ارائه می

 لباسها را در یک کاسه بزرگ، بسته به اندازه لباس قرار دهید. .1
 کمی آب سرد به طور مستقیم بر روي لکه استفراغ بریزید. .2
 کامل پوشش دهد.کافی استفاده کنید تا لکه را  شیرین به اندازهجوش شیرین بر روي لکه بگذارید. از جوش .3
 بریزید تا از آن صداي فش فش بیرون بیاید.مقداري آب لیمو بر روي لکه  .4
 به محض این که صداي فش فش شروع شد، لکه را با یک پارچه یا برس بمالید. .5
 لکه را با آب سرد آبکشی کنید. .6
 مقدار زیادي مواد شوینده را به طور مستقیم بر روي لکه بریزید. .7
 دقیقه قرار دهید. 30لباس را در آب سرد به مدت  .8
 هید تا هرگونه آب اضافی را بریزد. لکه استفراغ دیگر نباید قابل مشاهده باشد.لباس را فشار د .9

 

  

                                      
٤۱ Vomit 
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 ؟را با استفاده از آرد ذرت از موکت پاك کنیم »استفراغ«چگونه لکه 

، آنرا بتراشید. اگر کاردك دارید، بهترین داردبه محض این که لکه استفراغ را کشف کردید، تا جایی که که امکان  .1
 این کار است.ابزار براي 

کمی آرد ذرت را به طور مستقیم بر روي محدوده لکه بگذارید. مطمئن شوید که به اندازه کافی از آرد ذرت  .2
 کنید که لکه را به طور کامل بپوشاند. استفاده می

دقیقه به همین حالت باقی بماند. این کار به جذب استفراغ از موکت کمک  15تا  10اجازه دهید آرد ذرت براي  .3
 کند.می

استفاده » سیزال«هاي توانید از محلولمیحالل تمیزکننده را روي موکت قرار دهید. آغشته به  یک پارچه تمیز .4
 کنید.

لکه  تا زمانی که همه حالل جذب موکت شود، به تمیزکردن لکه ادامه دهید. پس از اتمام این مرحله، احتماالً .5
 استفراغ دیگر قابل مشاهده نباشد.

ببینید، یک قاشق غذاخوري سرکه سفید را با یک قاشق غذاخوري مایع ظرفشویی و قسمتی از لکه را میاگر هنوز  .6
 دو فنجان آب گرم ترکیب کنید. لکه را با اسفنج آغشته به این محلول تمیز کنید.

 موکت را با آب سرد آبکشی کنید تا محلول پاك شود. .7

 

 توان لکه استفراغ را از موکت تمیز کرد، استفاده از چگونه می یکی دیگر از روشهاي اساسی پاسخ به این سوال که

توان آن شامپو فرش است. استفاده از شامپو فرش با توجه به دستورالعمل خاص هر برندي، روشی است که می

 را امتحان کرد.

 این کار کنیداستفاده  ،در محدوده لکهاز آب اکسیژنه نیز کردن لکه استفراغ از موکت، پاك هنگامتوانید می .

 دهد تا موکت به صورت عمقی تمیز شود. فش خواهد شد و اجازه میداي فشباعث ایجاد ص
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 بوي استفراغ از موکت از بین بردن 

ي مرتبط با لکه بو هم و لکه هم –؟ خبر خوب قبول داریدتنها چیزي که بدتر از لکه استفراغ در خانه است، بوي آن است، 

 هاترین لکهبا سختتوانید میکردن بوي استفراغ از موکت، براي پاك »سیزال«با راهنماي  موقتی هستند.استفراغ هر دو 

 مقابله کنید.

 

 1شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »بوي استفراغ«چگونه 

با استفاده از یک جفت دستکش (در صورت وجود) و یا یک دستمال کاغذي، هرگونه مواد جامد را قبل از  .1
 بسته قرار دهید و دور بیاندازید. يو آنها را در یک کیسهبردارید کردن، تمیز

 کنید.نرم  ،اگر لکه استفراغ خشک شده است، سعی کنید محدوده را با آب سرد .2
 دهید.  خراش ،با استفاده از یک برس اسکراب، محدوده لکه را  با یک ذره مواد شوینده و آب .3
کردن بوي استفراغ از موکت کمک اسپري کنید، که به پاك Floor Mateدر پایان اسپري محدوده لکه را با  .4

 کند.می

 

 2شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »بوي استفراغ«چگونه 

است. راه آخر براي پاسخ به این پرسش که چگونه از شر بوي استفراغ از موکت خالص شویم یک دستگاه مکنده قدرتمند 

داشتنی بتواند تمیزکردن هستند، ندارید، شاید همسایه دوست ختصرا که م  Hooverیا  Karcherهاي مکنده اگر دستگاه

 گذاري داشته باشد!آنرا به شما قرض دهد. یا شاید خرید یکی از آنها ارزش سرمایه

(بعد  بر روي لکه استفراغ قرار دهید مستقیماًکند. شما به سادگی لوله مکنده را همه کاري براي شما میکارچر براي مثال 

 اجازه دهید برس قدرتمند و مکش کار خود را انجام دهند.و از تمیزکردن هر قطعه جامد با دستمال کاغذي) 
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 42ادرار

کردن توان در زندگی انجام داد، پاكیکی از بدترین کارهایی که می

، گربه در خانه دارید این که یک کودك نو پا و یا سگ وادرار است. و 

 برد!احتمال انجام این کار را باال می

-، ما کمک می»سیزال« کردن لکه ادراربا راهنماي پاكنگران نباشید؛ 

 خانگی به شکل اول برگردد.کنیم تا تابلو فرش، تشک، اثاثه یا لوازم

به یاد داشته باشید که همیشه در بخشی از موکت و یا اثاثه یا لوازم 

کردن را ه به طور معمول قابل رویت نیست، روش تمیزخانگی ک

 نیاز به واکنش سریع و موثر دارد.ادرار و اینکه، لکه  امتحان کنید.

 

 کردن لکه ادرار از موکتپاك

هاي ادرار بر روي صد در صد با لکهکنید، اگر بچه کوچک در خانه دارید، و یا اینکه چند حیوان خانگی را نگهداري می

 هاي نظافت با آن کنار بیایید.این حقیقتی است که باید با صبر فراوان و تکنیک آشنا هستید!موکت 

کردن لکه هاي گوناگون پاكتوانید از روشهایی که ممکن است با آن مواجه شوید، ادرار است. میترین لکهیکی از سخت

 کند.آشنا میآسان، روش  چندام به گام، با شما را به صورت گ »سیزال«ادرار از موکت استفاده کنید. در ادامه، 

 

 با استفاده از مایع ظرفشویی از موکت »ادرار«کردن لکه نحوه پاك

هنوز مرطوب است، مطمئن شوید که لکه ادرار را با یک دستمال آلوده شده، کاري، اگر محدوده قبل از انجام هر .1
مانده استفاده کنید. براي براي کمک به جذب ادرار باقیتوانید از دستمال کاغذي اید. همچنین میتمیز جذب کرده

 تر اقدام کنید، بهتر است.جلوگیري از جذب بیشتر ادرار در موکت، هرچه سریع
مانده استفاده کنید. اگر به این ابزار اگر به هر نوع دستگاه مکنده دسترسی دارید، از آن براي مکش ادرار باقی .2

 بروید.دسترسی ندارید، به مرحله بعدي 
خوري مایع ظرفشویی را با یک فنجان آب گرم ترکیب کنید. به طور خاص در استفاده از یک چهارم قاشق چاي .3

کننده و یا ف نباشد. چون ممکن است حاوي سفیدواین نوع مواد مطمئن شوید که مایع لباسشویی و صابون ظر
 النولین باشد.

                                      
٤۲ Urine 
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 اسپري کنید. مایع را به صورت مستقیم بر روي لکه ریزید. دارید، مواد را در آن بخالی اگر یک بطري اسپري  .4
. در غیر این صورت، سراغ گام بعدي برویدتوانید موضوع را با استفاده از یک دستگاه مکش حل کنید، اگر می .5

 باال استفاده کنید.مرحله اي یا دستمال کاغذي پس از توانید از پارچه پنبهشما می
 شدن تدریجی لکه ادرار ادامه دهید. ، را تا محو5تا  1گرم، مراحل پس از شستشو محدوده با آب  .6
در پایان، دو قاشق غذاخوري آمونیاك را با یک فنجان آب مخلوط کنید. لکه را آبکشی کنید و تا زمانی که لکه  .7

 ناپدید شود، آنرا تکرار کنید.

 

 ؟را از موکت پاك کنیم »ادرار سگ« لکه چگونه

سعی کنید با دستورالعمل صحیح و بدون اتالف وقت براي پاك کردن لکه اقدام ، لکه مواجهه شدیدبا این به محض این که 

توانند در محدوده لکه شروع به رشد کنند، که منجر به بوي ناخوشایند خواهد ها میاگر بیش از حد صبر کنید، باکتريکنید. 

 شد.

خیس کنید. بصورتی پایدار و محکم لکه را با استفاده اي لکه ادرار را با استفاده از دستمال کاغذي و یا پارچه پنبه  .1
از یک کفش قدیمی و یا چیزي یکبار مصرف فشار دهید. این کار به جذب ادرار از موکت تا حد امکان کمک 

 خواهد کرد.
یجاد کنید. شما محلول را به ا) ٪50 آب ،٪50ک کاسه (سرکه با استفاده از سرکه سفید و آب، ترکیبی را در ی .2

 اندازه کافی هم بزنید تا به عمق الیاف موکت نفوذ کند.
شستشو دهید. سرکه باید به  کامالمحلول را بر روي لکه ادرار بریزید. با استفاده از برس شستشو، موکت را  .3

 کردن آمونیاك در ادرار کمک کند.خنثی
 دادن بصورتی محکم خشک کنید.استفاده از یک دستمال کاغذي، با فشارلکه ادرار را با  .4
هنگامی که محدود موکت خشک شد، یک تا دو مشت جوش شیرین (بسته به اندازه لکه ادرار) بردارید و نم نم  .5

 آن را بر روي لکه بمالید.
ده ظرفشویی ترکیب کنید شوینماده خوري از سه درصد و یک قاشق چاي آب اکسیژنهنیمی از یک فنجان را با  .6

 توانید دوباره با استفاده از برس شستشو به طور کامل موکت را تمیز کنید.و محلول را به لکه بمالید. می
 هنگامی که خشک شد محدوده را جاروبرقی بکشید.  .7
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 ؟را از موکت پاك کنیم »بوي ادرار گربه«چگونه 

بوي از بین بردن حل زیر را براي راهبجز لکه حاصل از ادرار سگ و گربه، بوي نامطبوع آن بسیار آزار دهنده خواد بود.  

 ادرار گربه از موکت امتحان کنید:

 شیرین و آب را ترکیب کنید و خمیري در یک کاسه کوچک ایجاد کنید. جوش .1
 یري از ارتباط مستقیم با لکه ادرار از دستکش استفاده کنید.خمیر را به محدوده لکه بزنید. بهتر است براي جلوگ .2
 شده را بر محدوده لکه بریزید.  ربعد، به اندازه کافی سرکه سفید مقط .3
 با استفاده از یک دستمال ظرف و یا دستمال کاغذي تمیز، لکه را تا جذب هرگونه رطوبت فشار دهید.  .4
 بیش از دو بار. را دوباره انجام دهید، البته نه 4تا  1مراحل  .5
محدوده لکه را با آب بشویید و با استفاده از یک دستمال خشک کنید. اگر سشوار دارید، سعی کنید موکت را با  .6

آن براي چند دقیقه خشک کنید. بوي سرکه ممکن است تا چند روز در فضا باشد، اما پس از آن بوي ادرار ناپدید 
 خواهد شد.

 

 ؟پاك کنیم چگونه بوي ادرار سگ را از موکت

 را امتحان کنید:مرحله به مرحله این روش  براي از بین بردن سریع بوي ادار سگ

مقدار زیادي نشاسته ذرت را بردارید و آن را به طور مستقیم بر لکه ادرار بگذارید. از مقدار کافی براي پوشش  .1
 تمام سطح استفاده کنید.

 محدوده را با آب شستشو دهید.بماند، دقیقه باقی 30بگذارید نشاسته ذرت به مدت  .2
آب باقی مانده روي موکت را بمالید تا و یا دستمال کاغذي، بصورتی محکم اي با استفاده از یک دستمال پارچه  .3

 را جذب کنید.
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  43مدفوع

 

 

فوع این است که مطمئن شوید که بهترین کار براي تمیزکردن لکه مد

که چگونه  دانیدنمیدانید در حال کار با چه سطحی هستید. اگر می

توان لکه مدفوع را براي مثال از موکت تمیز کرد، بهتر است نوع می

آن را به خدمات الیاف موکت را بدانید. اگر با یک لکه مدفوع بر روي فرش عتیقه مواجه شدید، ممکن است بخواهید 

 اي را به طور مستقیم بر روي آن اسپري کنید.کنندهاینکه پاكیشویی بسپارید، قبل از اي قالحرفه

وع را از موکت تمیز کرد، توان با دستورالعمل گام به گام مدفبه این پرسش که چگونه می  »سیزال«کردن، هنماي تمیزدر را

 دهد.پاسخ می

 

 ؟را از موکت تمیز کنیم »مدفوع«چگونه لکه 

توان لکه مدفوع را از چگونه می نیاز دارید که بدانیدکردن وجود دارد زمانی که براي امتحانساده در اینجا یک روش 

 موکت با سریعترین و موثرترین روش تمیز کرد.

کردن لکه مدفوع از موکت انجام دهید دانستن این موضوع است که مدفوع از اولین چیزي که باید هنگام تمیز .1
گونه مدفوع باقی مانده آنها را تمیز دارید، مطمئن شوید که هرکجا آمده است. اگر سگ، گربه و یا کودك نو پا 

 کنید تا در سراسر خانه منتشر نشود.می
مانده از موکت را تمیز کنید. مطمئن گونه مدفوع باقیتوالت و یا یک کیسه پالستیکی، هربا استفاده از دستمال  .2

 مرطوب.کنید خشک باشد، نه شوید که دستمال توالتی که استفاده می
گونه مدفوع از الیاف مرطوب کودك را بردارید و به تمیزکردن هریک دستمال کاغذي مرطوب و یا دستمال  .3

 !کند، این یک اتفاق معمولی استموکت بپردازید. نگران نباشید اگر کمی موکت را کثیف می

 

 

                                      
٤۳ Feces 
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از آن استفاده مشابه  توانید در شرایطاست که همیشه می Bac-Outیک ایده خوب خرید یک اسپري به نام  .4
شدن از لکه مدفوع در تواند براي خالص. این محصول حاوي آنزیم تولیدکننده باکتري است که همیشه میکنید

دقیقه  5دسترس باشد. محدوده لکه را زمانی که هنوز مرطوب است اسپري کنید، سپس اجازه دهید براي حدود 
 به همین حالت بماند.

کردن لکه راحت باشید نیست) لکه را خشک کنید. در تمیز دور ریختن آن مهم که قطعاًبا استفاده از یک کهنه ( .5
 مانده، تمیز شود.تا اگر قسمتی از آن باقی

مانده و یا بوي آن تمیز شده، کمی از مایع را با آب گرم ترکیب کنید و آن را بر لکه باقیاطمینان از این که براي  .6
اید تا جلوي تمیز قرار دهید. مطمئن باشید که در اطراف لکه مانع ایجاد کرده روي محدوده با استفاده از یک حوله

اي که ممکن است کنجکاو باشد، را بگیرد! این محدوده از موکت را به مدت کافی بگذارید تا خشک سگ یا گربه
 شود.

رد. اگر عادت دارید که توان لکه مدفوع را از موکت پاك کاین یک روش براي پاسخ به این پرسش است که چگونه می

 امتحان کنید. نیز را در صورت تمایل آنکردن لکه استفاده کنید، ا فوم تمیز کننده موکت براي تمیزاسپري ی
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 44عالئم سوختگی

 

ن عالئم سوختگی یک راهنماي گام به گام براي از بین برد »سیزال«

موکت خود ، ساده و مرحله به مرحلهدهد. با چند از موکت ارائه می

 را در برابر گرما حفظ کنید!

؟ را از موکت پاك کنیم »عالمت سوختگی«چگونه 

 1شماره روش 

 با استفاده از قیچی، با دقت قسمت سوخته موکت را برش دهید. .1
 مقداري موکت را از نزدیکی دیوار و یا در داخل یک گنجه (جایی که قابل توجه نباشد) ببرید. .2
 کردن نقطه سوختگی بر روي موکت بچسپانید.هانبراي پن بریده شده راموکت  .3

 

 2شماره روش ؟ را از موکت پاك کنیم »عالمت سوختگی«چگونه 

 با استفاده از یک قیچی، قسمت سوخته موکت را برش دهید. .1
 ، محدوده لکه با استفاده از یک اسفنج تمیز و آبکشی کنید.٤٥مالیمتمیزکننده با استفاده از مایع  .2
اي از موکت که بزرگتر از نقطه سوختگی است را برش دهید. اضافی استفاده کنید و محدودهاز یک قطعه موکت  .3

 براي کمک به اینکه موکت جدید در آن ترکیب شود، مطمئن شوید که رنگ و الیاف هم جهت باشند.
 محدوده سوخته قرار دهید.روي بر را قطعه جدید موکت  .4
 ا برش دهید. با استفاده از یک چاقوي مناسب، اطراف لکه ر .5
قطعه سوخته موکت را بردارید. آنرا بررسی کنید تا مطمئن شوید که با قطعه جدید از الگوي موکت منطبق است.  .6

 !اگر مثل هم نبود آنرا منطبق کنید
به محدوده لکه بگذارید و اجازه دهید براي چند را با استفاده از چسب و یا نوار دو طرفه، قطعه جدید موکت  .7

 . از راه رفتن بر روي این قسمت از موکت تا زمانی که خشک شود، اجتناب کنید.ساعت خشک شود
  

                                      
٤٤ Burn Marks 
٤٥ Mild Detergent 
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 ؟چگونه لکه سوختگی سیگار را از موکت تعمیر کنیم

 با استفاده از کاغذ سنباده، به آرامی عالئم سوختگی را که در موکت ظاهر شده را سنباده بکشید. .1
 خالص شوید.سوختگی مانده هرگونه باقیاز با استفاده از یک جاروبرقی،  .2
 گونه الیاف موکت سیاه و سفید مشاهده شد، از قیچی براي بریدن الیاف استفاده کنید.اگر هر .3
، آب اکسیژینه قاشق 1ل که شامل مانده را ببینید. اگر چنین است، با یک محلوممکن است عالئم قابل مشاهده باقی .4

 است، آنها را تمیز کنید.معمولی آب  قاشق 10
ارج لکه شروع و به داخل این محلول آغشته کنید و محدوده را تمیز کنید. مطمئن باشید که از خ را بهپارچه یک  .5

 دهید.ادامه می
 محدوده موکت را با آب بشویید و لکه را خشک کنید. .6
 اجازه دهید تا کامال خشک شود. .7
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 46روغن

توانید خودتان کردن لکه روغن چیزي است که میخوشبختانه، پاك

 انجام دهید. راحت و آسانپس از چند مرحله 

هاي لکه  ،»سیزال«کردن لکه روغن پاك يمرحله به مرحلهبا راهنماي 

بسته به لکه روغنی که  غیرمنتظره روغن شانسی براي ماندن ندارند.

در حال پاك کردن آن هستید، مواد استفاده شده در ترکیبات آن 

متفاوت است. براي مثال روغن پخت و پز هم گیاهی و هم حیوانی و 

 یا روغن مصنوعی که همگی در طبخ غذا استفاده می شوند. 

 

 

 انواع روغن پخت و پز

 اش باقی بگذارد:تواند لکه غیرمنتظره در محدوده استفادهشوند و اغلب میدر پخت و پز استفاده می هاي زیر معموالًروغن

 روغن کانوال •
 خردل روغن •
 سویا روغن •
 روغن سبوس برنج •
 منخل یا روغن پال روغن •

هنگام پخت و پز با روغن، این مهم است که به یاد داشته باشید که حباب روغنی که به نقطه جوش رسیده است توجه: 

کند و پس از آن در تماس با پوست و یا سطوح دیگر، باعث آسیب و یا می جلز و ولز ن سوخته اغلب خطرناك است. روغ

 ههمیش ،مطمئن باشید که از سرعت گرم شدن روغن براي جلوگیري از حوادثبراي جلوگیري از این موضوع شود. لکه می

 آگاه هستید.

 انواع روغن موتور

با توجه به اینکه چسپد. تان میکف کفش به کند و سپس بتنی گاراژ نشت می به طور معمول روغن موتور بر روي سطوح

 !!دکردن لکه روغن از بتن را بدانیچگونه پاك ،مفید خواهد بود اگراین اتفاق براي همه ما افتاده است  بسیار 

                                      
46 ilO 
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 هاي روغن از موکتکردن لکهپاك

وش با موکت مفر ، اداري، تجاري، هتل ها، سالن هاي همایش و ...با توجه به اینکه در زندگی امروز اکثر محیط هاي مسکونی

 حفظ پاکیزگی شده اند و در تمامی این محیط ها موکت در معرض گرد و غبار، لکه کثیفی مواد غذایی و ... قرار می گیرد،

ه خوبی خواهد ، ایداخت اند توان کل موکت را داخل ماشین لباسشویی نمیآن بسیار حائز اهمیت است. و البته از آنجا که 

ت خود گام با آگاهی از تکنیک ها و دستورالعمل هاي لکه بري بتوانیم در جهت باالبردن عمر و حفظ ظاهر موک بود که 

کت را در تواند مودهد که میرا  ارائه میی روش »سیزال«شود، کردن لکه روغن از موکت میوقتی نوبت پاكبرداریم. 

 بهترین حالتش نگه دارد.

 وازم کی از موکت و یا اثاثه یا لچبه یاد داشته باشید که همیشه یک آزمایش در بخشی کو

 خانگی که به طور معمول قابل رویت نیست، انجام دهید.

  

 1شماره ش رو ؟را از موکت پاك کنیم »پخت و پزروغن «چگونه لکه 

زمانی که  کردن لکه روغن پخت و پز، با استفاده از یک دستمال کاغذي، روغن اضافی را جذب کنید. تابراي پاك .1
 روغنی بر روي دستمال کاغذي ظاهر نشود، به جذب روغن ادامه دهید.دیگر 

 ید که جذببا استفاده از یک پارچه ضخیم، مقدار کمی الکل بر روي لکه روغن به طور مستقیم بریزید. مطمئن شو .2
 هاي دیگر موکت گسترش نیابد.تواند باعث شود تا لکه بر روي قسمتیابد، این میلکه ادامه می

خوري مایع ظرفشویی مخلوط کنید. اطمینان حاصل کنید که مایع یک لیتر آب را با یک چهارم قاشق چاي .3
 یا سفیدکننده نباشد. ٤۷برندي باشد که حاوي النولیناز ظرفشویی 

تا زمانیکه  آب و مایع ظرفشویی را به طور مستقیم بر روي لکه بمالید. محدوده لکه موکت رابا یک اسفنج محلول  .4
 قابل مشاهده نباشد، پاك کنید.دیگر لکه روغن 

 

  

                                      
47 Lanolin 
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 1شماره  روش ؟را از موکت پاك کنیم »موتورروغن «چگونه لکه 

جهت پاك کردن لکه روغن موتور به ترتیب  روغن موتور است. از بین می برد، لکه  نوع دیگري از لکه روغن که موکت را 

 زیر عمل می کنیم: 

به الیاف موکت  چرا که با این کاربتراشید. بیش از حد آن را فشار ندهید،  خوريروغن اضافی را با چاقوي کره .1
 رساند.خواهید  آسیب 

رین در دسترس نیست، به جاي آن شی . اگر جوشریزیدبر روي لکه روغن موتور ب کمی جوش شیرین را مستقیماً .2
 توانید از نشاسته ذرت استفاده کنید.می

 دقیقه به همین صورت باقی بماند. 15تا  10اجازه دهید  .3
 موکت را جارو برقی بکشید. .4
شویی بر روي یک پارچه تمیز بریزید و سپس پارچه را به طور مستقیم بر روي لکه چند قطره از حالل خشک .5

 دهید.روغن موتور قرار 
لکه را با یک پارچه تمیز خشک کنید. اگر لکه روغن هنوز هم قابل مشاهده است، دو فنجان آب گرم را با یک  .6

 قاشق غذاخوري سرکه سفید و یک قاشق غذاخوري مایع ظرفشویی دستی مخلوط کنید.
 محلول را بر روي یک اسفنج بریزید و آن را به هرگونه لکه روغن باقی مانده بمالید. .7
 نباید قابل مشاهده باشد.دیگر محدوده را با آب سرد شستشو دهید و اجازه دهید خشک شود. لکه روغن موتور  .8
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 48قیر

شدن موکت، با قیر خیلی کمه ولی به هرحال هیچ چیزي احتمال کثیف

نامحتمل نیست. پس راهنماي نظافت موکت از قیر که در ادامه ارائه 

تواند کمک کند تا از شر می »سیزال«راهنماي شود را مطالعه کنید. می

 ، خالص شوید. ساده و مرحله به مرحلهلکه قیر با چند روش 

 ؟چگونه لکه قیر را از موکت پاك کنیم

توانید براي مقابله با این لکه سخت از موکت انجام رسد، چند روش وجود دارد که میقیر که فرا می کردن لکهزمان تمیز

 دهیم.، به صورت گام به گام، روش نگهداري موکت با بهترین حالت را یاد می»سیزال«لکه قیر نظافت ماي دهید. ما در راهن

 

 1شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »قیر«چگونه لکه 

پس از کشف لکه قیر، الزم است مطمئن شوید که تا جاییکه امکان دارد قیر اضافی برداشته شده است. لکه را تا  .1
 قیر باقی مانده تمیز کنید. جذب هر گونه

 شدن از شر هر گونه ذرات باقی مانده قیر جارو برقی بکشید.محدوده لکه را براي خالص .2
 ظرف ترکیب کنید.در یع ما صابون فنجان ¼براي این روش، آب گرم را با  .3
لکه حرکت کنید، تا این محلول را به طور مستقیم بر روي لکه قیر بگذارید. به آرامی از خارج لکه قیر به مرکز  .4

 لکه بیش تر از این بر روي موکت پخش نشود.
 را تا زمانیکه لکه از بین برود تکرار کنید. 4تا  1لکه قیر را با آب سرد شستشو دهید و مراحل  .5
گیرند، ، که از تجهیزات تخصصی بهره میموکتاي تمیزکردن اگر لکه به طور کامل از بین نرفت، از خدمات حرفه .6

 نید.استفاده ک
اگر موفق شدید که با استفاده از این روش لکه قیر را تمیز کنید، یک دستمال کاغذي خشک را به طور مستقیم  .7

بر روي محدوده لکه قرار دهید. لکه را با دستمال کاغذي فشار دهید تا رطوبت اضافی موکت را جذب کند آنرا 
 به مدت یک شب به همین حالت بگذارید.

 ی تمیز کنید.محدوده را با جاروبرق .8

                                      
٤۸ Tar 
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 2شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »قیر«چگونه لکه 

 کردن لکه قیر از موکت نشدید، روش زیر را امتحان کنید:که در باال ذکر شد، موفق به تمیزاگر با استفاده از روشی  

 ید.کن مرطوب ٪3آب اکسیژنه محدوده لکه را با  .1
 بماند. دقیقه به همین حالت باقی 1اجازه دهید به مدت  .2
 با یک دستمال کاغذي باقی مانده قیر را جذب کنید. .3
چند دستمال کاغذي را به طور مستقیم بر روي لکه فشار دهید و اجازه دهید به مدت یک شب به همین حالت  .4

 باقی بماند.

 

 3شماره روش  ؟را از موکت پاك کنیم »قیر«چگونه لکه 

 کننده همراه با مقداري الکل از فروشگاه خریداري کنید. تمیزن لکه قیر باید مقداري مواد کرددر این روش تمیز

از را با استفاده از یک چاقو یا قاشق به سرعت آنبه محض این که لکه قیر را کشف کردید، بسیار مهم است که  .1
 بردارید.موکت 

 د. کننده موکت در خانه دارید بر روي محدوده کوچکی از موکت اثر آن را امتحان کنیاگر مواد تمیز .2
 جذب کنید. ،کمی الکل را بر روي لکه قیر قرار دهید. قیر را با یک پارچه تمیز خشک مستقیماً .3
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  تماس با ما

 021 - 22433484  دفتر مرکزي

 
 605، واحد 6ولنجک، نبش خیابان هجدهم، مجتمع خلیج فارس، طبقه 

 

 www.sisalco.com  وب سایت

 info@sisalco.com  ایمیل

 اینستاگرام
 Sisal.co 

 
 

 فروشگاه

 پالیزي

 
88531085 – 021 

 88531662 – 021 

 759سیدخندان، سهروردي شمالی، نرسیده به میدان پالیزي، پالك  

 

 فروشگاه

 سهروردي

 
88747029 – 021 

 88746983 – 021 

 759سیدخندان، نرسیده به میدان پالیزي، پالك  

 

 فروشگاه

 3مبل  بازار
 

66193253 – 021 

 66193254 – 021 

 G39، طبقه همکف، واحد 3یافت آباد، بازار مبل شماره  
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