
و  گردوخاک. لکه آبمیوه، چای، روغن، افتدمیهم اتفاق  هاآدمترین  بااحتیاطو  تمیزترینلکه روی فرش برای 

هر  تمیزکنندهمواد شوینده و  داریخانه. هر انسان کنندمیباز  هافرشو  هاخانهراهشان را به  جورییکغیره 

باشند یا شاید دوست  شدهتمامکه این مواد  آیدمیپیش هم  هاییموقعیتاما  ؛فرش را دارد ازجملهسطوحی 

برای تمیز کردن خانه استفاده کنید تا در معرض مواد شیمیایی نباشید.  ترطبیعیداشته باشید از مواد 

و  کنندهپاکتبدیل به  توانندمیخالقیت چگونه  باکمیشاید تعجب کنید که بعضی از مواد دم دست  درهرصورت

.کنیممیقدرتمند شوند. در ادامه چند روش خانگی تمیز کردن فرش را معرفی  گیرهایلکه  

 

شیرینجوشتمیز کردن لکه فرش با   

یک ابزار عالی برای از بین بردن بوی فرش  شیرینجوشو  گیرندمییک بوی خاصی  هافرشبعد از گذشت زمان 

را از بین ببرد اما در مواقع معمولی جواب بوی بسیار قوی حیوانات خانگی  تواندنمی شیرینجوشاست. البته 

.هددمی  

 42ساعت الی  1بریزید و بزارید بین  موردنظر ینقطهرا روی  شیرینجوش الیهیکبرای از بین بردن بوی فرش 

هر چه قدر بیشتر روی فرش بماند بوی بیشتری را  شیرینجوشبکشید.  جاروبرقیبماند و بعد  جاهمانساعت 

تا حدودی بوی بد را جذب  تواندمیو  کافی استدقیقه هم در بعضی مواقع  06لی حتی همان و کندمیجذب 

روی فرش ریختید روی آن راه نروید. شیرینجوشکند. فقط حواستان باشد وقتی   

 

سرکه:تمیز کردن فرش با   

. برای شودمیغذا از الیاف فرش  هایلکهو باعث باز شدن بسیاری از  بردمیسرکه بوی بد فرش را از بین 

و مقداری از محلول را روی  کنیدمخلوط باهمفرش با سرکه مقدار مساوی از آب و سرکه را  بوگیریو  گیریلکه

بوی بد از بین برود باید بزارید محلول مدتی روی فرش بماند اما اگر  خواهیدمیبریزید. اگر  موردنظر یلکه

 کهوقتیکنید و آرام روی لکه بزنید تا  آغشتهرا به محلول  ایپارچه دستمالباید  کنیدپاکرا  ایلکه خواهیدمی

. رودمیاما بعد از مدتی از ببین  گیردمیکامل پاک شود. بعد از استفاده از این روش خانه تا مدتی بوی سرکه 

.شودمیشدن بیشتر فرش  دارلکهحواستان باشد که از سرکه سفید استفاده کنید چون سرکه رنگی باعث   

 

مایع ظرف شویی:تمیز کردن لکه فرش با   



است اما با استفاده از هر  رنگبی شوییظرفبهترین انتخاب مایع  شوییظرفبرای از بین بردن لکه فرش با مایع 

ها باشد.  اندازهبهزیاد از آن استفاده نکنید و حواستان  کهوقتیلکه فرش را پاک کرد تا  توانمی شوییظرفمایع 

زیاد بریزید روی فرش یک  شوییظرف. اگر مایع کنیدمخلوطرا با آب گرم  شوییظرفره مایع فقط دو یا سه قط

.کندمیپرز و کثیفی را جذب  گردوخاککه  زاردمی جابهچسبناک  قسمت  

کنید و آرام روی لکه فرش ضربه بزنید )نباید پارچه  آغشتهتمیز را به این مایع  یحولهیا  ایپارچهیک دستمال 

از بین  کامالًفرش بکشید( و از بیرون لکه به سمت داخل تمیز کنید تا لکه فرش پخش نشود. وقتی لکه  را روی

روی فرش را جذب کند. در آخر با یک  ماندهباقیرفت با یک دستمال تمیز روی آن قسمت ضربه بزنید تا مایع 

.کنیدخشکو با یک دستمال دیگر  کنیدپاکدستمال خیس از آب جای لکه را   

 


