
باشد که با لکه هایی روی فرش مواجه شده باشید که با شامپو فرش یا شوینده  آمدهپیششاید برای شما هم 

متداول هم  اتفاقاًای معمولی پاک نشوند و مجبور شوید فرش را به فرش شویی بسپارید. بعضی از لکه ها که ه

روش تمیز کردن چند لکه ی متداول را خاص تمیز کردن خوشان را دارد. در ادامه  هایروش بههستند نیاز 

.دهیممیتوضیح   

 

 چگونه لکه آبمیوه را از فرش پاک کنیم؟

با دستمال آبمیوه را از روی فرش جمع  توانیدمیبرای از بین بردن لکه آبمیوه روی فرش اول باید تا جایی که  

ید.کنید حتی اگر نیاز شد یک حوله روی لکه بزارید و روی آن بایستید. بعد با یک لکه بر آن قسمت را تمیز کن  

  کنیم؟ پاک فرش از را شکالت لکه چگونه

شکالت را از روی فرش جمع کنید. اگر شکالت آب شده  توانیدمیاز یک چاقوی کند استفاده کنید و تا آنجا که 

و داغ است یک نایلون پر از یخ را رویش بزارید تا سفت و سرد شود و بعد با چاقو تمیزش کنید. بعد آن قسمت 

را  شوییظرفمایع  غذاخوریقاشق  چهارمیکمع شوند. کوچک شکالت ج هایتکه یهمهرا جاروبرقی بکشید تا 

و با یک دستمال تمیز محلول را روی لکه بزنید. حرکت دستمال باید از بیرون  کنیدمخلوطبا یک لیوان آب گرم 

در محلول خیس بخورد و بعد با یک دستمال  کامالًلکه به سمت داخل باشد. حدود پنج دقیقه صبر کنید تا لکه 

.کنیدپاک کامالً تمیز لکه را  

کنیم؟ پاک فرش از را شمع لکه چگونه  

سفت شود و بعد آرام با دست آن را خورد کنید  الًکاماول یک تکه یخ را روی شمع آب شده بمالید تا جایی که 

شمع جمع شود. بعد با یک مقدار مایع فرش شویی و دستمال تمیز لکه  هایتکهبکشید تا  جاروبرقیو بعد 

.کنیدپاکرا  ماندهباقی  

کنیم؟ پاک فرش از را چای و قهوه لکه چگونه  

چای و قهوه را از فرش جذب کنید.  توانیدمیاول باید با استفاده از یک دستمال یا حوله تمیز تا جایی که 

 شوییظرفقاشق مایع  1قاشق آب اکسیژنه با  2بهترین روش برای از بین بردن لکه قهوه و چای مخلوط کردن 

 هایحرکتیه بماند بعد انگشتتان را با است. محلولی که درست کردید را روی لکه بریزید و بگذارید چند ثان

و با یک دستمال تمیز دیگر  کنیدپاکآخر با یک دستمال خیس لکه را  یمرحلهروی محلول بمالید. در  ایدایره

. این مرحله را انقدر تکرار کنید تا دیگر اثری از لکه یا خیسی نباشد.کنیدخشک  



کنیم؟ پاک فرش از را گل لکه چگونه  

تمام خاک  بعدازاینکه خشک شود و بعد جاروبرقی بکشید. کامالًو خاک  قبل از تمیز کردن اول صبر کنید گل

دقیقه بماند و بعد مراحل تمیز  11اضافه را جمع کردید مقداری محلول شوینده را روی لکه بریزید و بزارید 

 کردن با دستمال خیس و خشک را انجام دهید.

 

کنیم؟ پاک فرش از را خون لکه چگونه  

روی لکه بریزد و بزارید مدتی بماند و بعد با یک دستمال برای پاک کردن لکه خون مقداری آب سرد یا سودا را 

 خیس و خشک لکه را تمیز کنید.

 

کنیم؟ پاک فرش از را چربی لکه چگونه  

برای از بین بردن لکه هایی که پایه چربی دارند باید از جوش شیرین استفاده کنید. مقداری جوش شیرین را 

کردن با دستمال خیس و خشک  ساعت بماند. در مرحله بعد باید همان روش پاک 6روی لکه بپاشید و بزارید تا 

آب باید با الکل خیس کنید. جایبهرا انجام دهید تنها با این فرق که دستمال را   

 

کنیم؟ پاک فرش از را آدامس لکه چگونه  

را سفت  ماندهباقیآدامس را از روی فرش بکنید. با گذاشتن یک نایلون پر از یخ آدامس  توانیدمیتا آنجایی که 

مس را از روی فرش بردارید. جاروبرقی بکشید و لکه ای که کنید و بعد با یک قاشق یا چاقوی کند بقیه آدا

.کنیدپاکاست را با هر محلول شوینده یا شامپو فرش  جاماندهبه  

 


