
غذا، آبمیوه، قهوه و غیره روی فرش بخشی از زندگی است و حتی با احتیاط ترین آدم دنیا هم ممکن  یلکه

است به اشتباه چیزی را روی فرش بریزد برای همین بهتر است روش تمیز کردن لکه های فرش را بدانید تا در 

شوید. کاربهدستروز مبادا سریع   

 پررنگکه فرش شما کدر و کثیف به نظر نیاید اما لکه های قدیمی و  کندمیکشیدن مداوم کمک  جاروبرقی

ساده پاک شوند. برای بیشتر لکه های روی فرش باید این مراحل را طی  جاروبرقیچیزی نیستند که با یک 

 کنید:

 قاشق غذاخوری مایع چهارمیک. در بطری دوم پر کنیداول دو بطری کوچک بگیرید و یکی را با آب سرد 

بردارید و مقداری از مایع  ایپارچه. یک دستمال کنیدمخلوطبا یک لیوان آب گرم بریزید و  شوییظرف

را روی دستمال بریزید )نباید مستقیم روی فرش بریزید تا زیاد خیس نشود( و روی لکه بزنید )نباید  تمیزکننده

را  تمیزکنندهبه یک قسمت تمیز پارچه مایع  را بکشید باید ضربه بزنید( بعد که مقداری از لکه پاک شد دستمال

لکه پاک شود.  کامالًبزنید و دوباره به فرش ضربه بزنید. این مرحله را انقدر تکرار کنید تا   

و بعد با یک قسمت تمیز  کنیدپاکاز فرش  کامالًرا  تمیزکنندهمقداری از آب سرد را روی پارچه بریزید و مایع 

یک  هادستمالروی قسمت خیس بزارید و روی  کاغذیدستمالآخر تعدادی  . درکنیدخشکپارچه فرش را 

 تاروپودلکه که در  ماندهباقیقابلمه سنگین یا چند تا کتاب بزارید و بزارید یک شب کامل در آن حالت بمانند تا 

و الیافش را  بکشیدرش را برداشتید، انگشتانتان را چند بار روی ف هادستمال بعدازاینکهفرش رفته را جذب کنند. 

 تکان دهید تا هوا بخورد.

را امتحان کنید. مربوط به لکه های خاص هایروشاگر لکه همچنان باقی ماند   

 

 چگونه فرش را با جوش شیرین تمیز کنیم؟

طبیعی برای تمیز کردن فرش هستید مقداری جوش شیرین را کم کم روی فرش بپاشید.  هایروشاگر دنبال 

مقداری جوش شیرین  بعدازاینکه. به نظر بیایند ترتازهفرش های قدیمی، کدر و چرک  کندمی این روش کمک

. فقط بکشید جاروبرقیرا در یک نقطه جمع کنید و بعد  هاآنریختید با یک جارو  موردنظر هایقسمترا روی 

سبک را دارد. پودرهای کردنجمعمطمئن شوید که جاروبرقی شما قابلیت   

 

کنیم؟ دارینگهاز فرش  چگونه  



مداوم آن  طوربهخانه تمرکز کنید و  وآمدرفتپر  هایقسمتبرای نگهداری از فرش در خانه بهتر است اول روی 

تمیز کردن فرش  خانگی هایروششویی یا از پودر فرش شویی، مایع فرش  توانیدمیرا تمیز کنید.  هاقسمت

بکشید. جاروبرقیاستفاده کنید و بعد   

بکشید چون پادری نزدیک در  جاروبرقیمداوم  طوربهبشورید یا  باریکوقت  هرچندپادری داخل خانه را  حتماً

 بهقبل از ورود حیوانات خانگی  حتماً. شودمیدارد که توسط پای افراد وارد خانه  گردوخاکاصلی مقدار زیادی 

را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید. هاآنداخل خانه پاهای   

ده کنید که این کار را برایتان استفا کاور فرشیک تمیز کردن مداوم فرش و نگهداری از آن از  جایبه توانیدمی

یک  عنوانبهقابل شستشو است و  کامالًو  شودمیانجام دهد. کاور فرش در طرح ها و رنگ های مختلف تولید 

.کندمیعمل  هالکهمحافظ از فرش در برابر انواع   

 

 

 

 

 


