
 زدايي لكه هاي روش

. درآيد شده فريز حالت به تا دهيد قرار لكه روي بر را يخ تكه يك ابتدا شدن، كنده تر راحت براي. 1

. برداريد قاشق مانند شيئي بوسيله را لكه .2

 محل روي بر است آب و فرش شامپوي سفيد، سركه محلول به آغشته كه را تميزي و سفيد پارچه. 3

. دهيد قرار لكه

 و داده قرار لكه محل روي بر است شده آغشته سفيد الكل يا تينر به كه را تميزي و سفيد پارچه. 4

. دهيد مالش

. دهيد قرار لكه روي بر است ولرم آب فرش شامپوي محلول به آغشته كه را تميزي و سفيد پارچه. 5

. شود حل محلول در كامل بطور زا لكه مواد كه دهيد مالش طوري را لكه محل. 6

). كند احاطه را لكه محل اطراف آب كه است كافي(نماييد  استفاده شهري آب به متصل شلنگ از. 7

 به آن حاوي آب و لكه اثرات تا دهيد مالش كامل بطور را لكه محل خشك و سفيد پارچه تكه يك با. 8

. گردد جمع و شده پاك خوبي

 

 



: توجه

. ننماييد استفاده فرش زدايي لكه جهت وايتكس مانند قوي كننده پاك مواد از هرگز

: توصيه

. نماييد استفاده فرش پاكر نانو از توانيد فرش مي هاي لكه كردن برطرف براي

 نظافت وسيله بهترين زدن جارو -

 مي هم به را فرش پرزهاي كه چرا باشد تواند مي خوبي پيشنهاد دوار برس هاي با جاروهايي از استفاده

 انواع خصوصًا ومتراكم پرز پر باساختار هايي فرش. كند مي آسانتر را ... و ذرات ساختن برطرف و زند

 ساختارهايي چنين براي. شوند پرز و پرز باشند حساس زدن برس برابر در است ممكن آن پشمي

 و است تنظيم قابل آن ها برسهاي كه دستگاه هايي يا و) جاروبرقي(مكنده  جاروهاي از استفاده

 استفاده از قبل توان مي دارند برس كه را جاروهايي. شود مي پيشنهاد زند، مي هم به را فرش پرزهاي

. كنيد امتحان دارد، متراكمي و زياد هاي بافت و پرزها كه جايي روي بر مداوم

 زدن جارو هنگام در دادن موضع تغيير -

 فرش وبافت پرز تا بزنيد جارو مختلف جهات از يعني كنيد عوض را مسير گهگاهي زدن جارو هنگام

. بكاهد زيادي شدن پرز پرز از و ندهد دست از را خود حالت

 فرش از محافظت براي قدم مهمترين زدن جارو -

 گيرد مي صورت بيشتري آمد رفتو كه هايي قسمت مخصوصا بزنيد جارو دقيق و منظم بطور را فرش

 وارد پرزها پايين هاي قسمت به تا دهد مي اجازه ها لكه و كثيفي به كثيف هاي فرش برروي رفتن راه

 زدن، جارو. بزند صدمه فرش بافت به تواند مي امر اين و است تر مشكل آن ها سازي برطرف كه شوند

. برد مي بين از بياورد وجود به مشكلي آنكه از قبل را ذرات اين

 بار دو هفته در وآمد رفت كم مسيرهاي براي و بار چهار يا سه هفته در آمد و رفت پر مسيرهاي براي

. شود مي توصيه زدن جارو

 



 فرش شستشوي

 شامپوي از محلولي سپس نماييد خيس كامال را آن سطح و كرده پهن دار شيب محلي در را فرش ابتدا

 با را فرش سطح اتمام، از پس بشوييد را فرش نقاط كليه اسفنج بوسيله و كرده تهيه ولرم آب و فرش

 جهت را فرش انتها در گردد خارج فرش از كامل طور به شوينده مواد كه دهيد شستشو طوري آب

 آن در موجود رطوبت تا دهيد قرار تند شيب با محلي در يا و نماييد آويزان محلي در كردن خشك

. گردد خشك كامال و شده خارج

. نمايد ياري را گرامي كننده مصرف شما تواند مي ذيل نكات رعايت

 سبب مدت دراز در رطوبت زيرا نماييد خودداري مرطوب هاي مكان در فرش قراردادن از •

. گردد مي شما فرش پوسيدگي

. نماييد خودداري آفتاب مستقيم نور زير فرش دادن قرار از •

 بوجود خوردگي چين آن در تا باشد متناسب استفاده مورد مكان با فرش اندازه است بهتر •

. نيايد

. دهيد قرار پادري يك ورودي قسمت هاي در •

 چرا نماييد خودداري فرش روي بر مستقيم صورت به) بخاري مثل (زا گرما وسايل دادن قرار از •

. داشت خواهد بدنبال را فرش سطح پريدگي رنگ كه

 تا دهيد مكان تغيير متفاوت زماني هاي دوره در را ... و ميز و مبل مانند سنگين اثاثيه و اسباب •

. گردد جلوگيري فرش سطح در موضعي فشردگي ايجاد از

 يكبار اي هفته حداقل لذا گيرند مي قرار ... و شدن كثيف خوردن، پا معرض در هميشه فرش ها •

. نماييد تميز را فرش سطح برقي جارو بوسيله

 پا اثر در گيرد مي قرار پرزدار كف پوش يا و موكت روي قاليچه خصوص به فرش، كه صورتي در •

. شود مي خوردگي چين دچار تدريج به خوردگي،

 

 

 



 فرش از نگهداري راهنماي

 براي اي وسيله عنوان به ديگر كه گرديده باعث خود فرد به منحصر زيبايي به توجه با امروزه فرش

 و وسايل سازي همگون براي اي وسيله بلكه نرود بكار ما منازل هاي زيبايي نا و ها نقص پوشاندن

 منظور به ديگري وسيله هر مانند و شود مي رنگ پر نقش اين روز هر و ماست منزل دكوراسيون

. دارد اصولي مراقبت و نگهداري به نياز عمر، شدن تر طوالني

 استفاده فرش ترمز از بايد صيقلي و صاف سطح روي فرش خوردن سر از پيشگيري جهت همچنين

. رساند مي آسيب فرش به نمودن تا كه چرا نماييد رول را آن فرش، جابجايي و نقل و حمل هنگام. كرد

 جاروي با آنرا بايد بار چندين استفاده ابتداي در فرش سطح آزاد پرز رفع جهت اكريليك فرش هاي در

. نماييد جارو دار نم دستي

 زمان مرور به بماند باقي فرش سطح بر ها لكه اثر چنانچه نماييد اقدام زدايي لكه ايجاد صورت در

 .گردد مي فرش سطح شدن مات و شدن تاريك سبب نهايت در و گرديده مشكل آن ها شستشوي


