در مقاله های پیشین ،به تحلیل فایده ها و کاربردهای کیسه های برنج صنعتی ،از جمله کیسه های
پلی پروپیلن و پارچه ای پرداختیم.
دانستیم که این کیسه ها ،بر خالف کیسه های پالستیکی،


از دوام و ماندگاری بیشتری برخوردار هستند.



هیچ آسیبی برای محیط زیست ندارند و به عبارتی ،دوست محیط زیست به شمار می روند.



مقرون به صرفه هستند.



امکان سفارشی سازی دارند.



طرح ،اندازه و جنس های مختلفی و متنوعی دارند.



هزینه ی مارکتینگ و بازاریابی را کاهش می دهند.



حمل و نگهداری ساده ای دارند.



در جذب مشتری و راضی نگه داشتن او موثر هستند.



پس از مصرف دور انداخته نمی شوند و می توان برای مورد های مصرفی دیگری آن ها را به
کار گرفت.
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با این حال ،این تمام ماجرا نیست .هم چون هر کاال و ابزار دیگری ،این کیسه ها هم به مراقبت و
نظافت نیاز دارند و به همین دلیل نگارنده بر آن شد تا در این مقاله ،بخشی را به نگه داری و تمیز
کردن کیسه برنج های صنعتی و پارچه ای اختصاص دهد.
شست و شوی کیسه های برنج
پیش از هر چیز الزم است به یاد داشته باشید که گرچه کیسه های برنج صنعتی ،بهتر از کیسه های
پالستیکی و رایج هستند ،اما با این حال نباید فراموش کنیم که روی این کیسه با رنگ های صنعتی
طراحی و پرداخته شده است .به همین جهت الزم است که دقت زیادی در شست و شوی آن داشته
باشیم .در ادامه به نکته های مهم در این رابطه می پردازیم:
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اطمینان حاصل کنید که کیسه از هر ماده ،ابزار و هر چیزی که درون آن یا بیرون آن قرار
گرفته است ،خالی شود.



گرچه روشن است ،ولی یادآوری آن بی ضرر نیست .توصیه می شود کیسه های برنج را به
صورت جداگانه و بدون هیچ گونه تماسی با دیگر لباس ها و پارچه ها شست و شو دهید.
با این روش از رنگ دادن کیسه به لباس و لباس به کیسه پیش گیری خواهید کرد.



بهتر است هر کیسه را به صورت جداگانه شست و شو دهید .اگر چند کیسه برنج پارچه ای
دارید ،توصیه می شود که هر یک را به صورت جدا شست و شو دهید تا هم از تمیزی و
شست و شوی مناسب آن اطمینان پیدا کنید ،و هم از ترکیب شدن آالینده و انتقال میکروب
به کیسه ها ،پیش گیری نمایید.



اطمینان داشته باشید که آب دمای مناسبی دارد .دمای بیش از اندازه آب ،سبب آسیب زدن
به طراحی روی کیسه ،پخش شدن رنگ ،ذوب شدن ماده های به کار رفته در رنگ آمیزی
کیسه و مهم تر از همه ،فرسوده شدن بافت کیسه می شود .دمای سرد و بیش از اندازه کم
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نیز سبب می شود تا کیسه به خوبی شسته نشود و میکروب ها درون آن باقی بمانند .پس
توصیه می شود که دمای مناسبی را برای شست و شوی کیسه های پارچه ای در نظر بگیرید.


آب کشی و خ شک کردن از مرحله هایی هستند که دست کمی از شستن کیسه ها ندارند.
سعی کنید فرآیند آب کشی را دقیق و کامل انجام دهید و از خارج شدن آب های چرک
اطمینان حاصل نمایید .هم چنین توصیه می شود کیسه را پس از آب کشی و برای خشک
کردن ،در محلی تمیز و عاری از هر گونه گرد و غبار ،حشره های موذی و آالینده قرار دهید.
کیسه ی مرطوب پتانسیل باالیی برای جذب هر گونه آالینده ای دارد.

بر خالف آن چه که عموم مردم باور دارند ،کیسه های برنج پارچه ای و صنعتی هم می تواند به میزانی
آلودگی جذب کند و همین سبب می شود تا هر از گاهی نیاز به شست و شو و نظافت داشته باشد.
با این حال ،شست و شوی این کیسه ها نیز روش خاص خود را می خواهد که اگر به درستی انجام
نگیرد ،آسیب های جدی برای سالمتی افراد خواهد داشت.
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