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 اهمیت استفاده از سرکه در نظافت خانه

 هایی است که در امور مختلف به وسیله سرکه از جمله مهمترین روش خانه نظافت

توان به آن اشاره نمود. شاید فکر کنید که از سرکه تنها در تهیه ترشی داری میخانه

 .شودو ساالد استفاده می

  اما این تصور، کامال اشتباه است. اگر هنگام استفاده از محصوالت شیمیایی با

 .باشدتواند جایگزین مناسبی جه هستید، سرکه میهای زیادی موامحدودیت

  اما سوال مهم این است که اهمیت استفاده از سرکه در نظافت منزل چیست؟ همانطور

 تواند به عنوان بهتریندانیم سرکه به دلیل خاصیت اسیدی زیادی که داشته میکه می

 .محصول جهت نظافت اصولی خانه به شمار آید

 امور توان در کلیهکاره بوده و از آن میگیز همهاناین محصول اعجاب 

 .استفاده نمود داریخانه

 خطر بودن آن برای توان به بیبه وسیله سرکه می خانه نظافت از مهمترین مزایای

سالمتی اشاره نمود. محصوالت شیمیایی به دلیل ترکیبات به کار رفته در آنها برای 

 .سالمت افراد مضر هستند

  تواند مانع ایجاد اثرات بد محصوالت تمیز کننده شیمیایی این لحاظ میاما سرکه از

در سالمت افراد شود. به همین دلیل بهتر است که در نظافت منزل از محصوالت 

 .طبیعی به جای محصوالت شیمیایی استفاده شود

  اگر با تمام این توضیحات در مورد مزایای استفاده از سرکه در نظافت منزل متقاعد

انگیز آن آشنا اید، در ادامه ما را همراهی کنید تا شما را کاربردهای اعجابهنشد

 .نماییم
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 زباله سطل خرید راهنمای مطالعه: دپیشنها

 های کاربردی جهت استفاده از سرکه در نظافت خانه بیشتر آشنا شویمبا ایده

های روزمره گنجانده از جمله مهمترین کارهایی است که باید در لیست فعالیت خانه نظافت

توانید با تهیه آنها، منزل شود. محصوالت شوینده زیادی در بازار وجود داشته که شما می

 .خود را به بهترین روش ممکن تمیز نمایید

 ه استفادهاما بهتر است که به جای محصوالت شیمیایی از محصوالت طبیعی نظیر: سرک

 های کاربردیزیست خطرآفرین نباشد. مهمترین ایدهشود تا برای سالمتی و همچنین محیط

 :جهت استفاده از سرکه در نظافت منزل عبارتند از

 استفاده از سرکه جهت دور کردن حشرات 

، مزایای زیادی دارد. دور کردن حشرات از محیط خانه نظافت استفاده از سرکه در

توان به آن اشاره نمود. برای این کار آشپزخانه به وسیله سرکه از جمله مواردی است که می

توانید یک ظرف را برداشته و داخل آن یک فنجان سرکه سیب به همراه یک فنجان آب می

رد نظر قرار دهید. حشرات مو سرد و یک تکه پوست موز بریزید. سپس آن را در قسمت

 .توانید آنها را از محیط زندگی خود دور نماییدبه این تله جذب شده و به راحتی می

 ظرفشوییاستفاده از سرکه جهت تمیز کردن ماشین 

ظرفشویی است. ، تمیز کردن ماشینخانه نظافت از جمله مزایای دیگر استفاده از سرکه در

نجان سرکه را درون دستگاه قرار داده و سپس آن را برای این کار، کافی است که یک ف

 .روشن نمایید

شود. البته بهتر است این عمل را در ظرفشویی میاین روش باعث تمیز شدن درون ماشین

 .ماه، یک الی دو بار انجام دهید
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 استفاده از سرکه جهت تمیز کردن سردوش حمام 

توانید استفاده نمایید. زیرا م میهای سردوش حمااز سرکه جهت باز شدن گرفتگی سوراخ

 .شودهای سردوش حمام در اثر رسوبات گرفته میبعد از مدتی، سوراخ

جهت این کار بهتر است که درون یک ظرف که با آب جوش پر شده، یک دوم فنجان سرکه 

های بریزید. سپس سردوش را درون ظرف قرار داده و به وسیله یک مسواک کهنه سوراخ

 .تمیز نماییددرون آن را 

 های اشیا و ظروف فلزیزدگیاستفاده از سرکه جهت از بین بردن زنگ 

های وسایل فلزی زدگی، تمیز کردن زنگخانه نظافت از جمله مزایای استفاده از سرکه در

ها و سایر وسایل فلزی بسیار زدگی پیچ و مهرهاست. این روش جهت از بین بردن زنگ

 .کاربردی است

اند را به مدت چند زدگی شدهد تمامی اشیا و ظروف فلزی را که دچار زنگتوانیشما می

 .کشی نماییدروز داخل ظرف سرکه قرار داده و سپس آنها را آب

 های چوبیها از روی کفپوشاستفاده از سرکه جهت از بین بردن لکه 

 یک ظرف بزرگ را پر از آب داغ کرده و درون آن مقدار مشخصی سرکه بریزید. سپس

 .یک تی یا یک پارچه بزرگ را برداشته و آغشته به محلول نمایید

های چوبی را تمیز کرده و در نهایت به وسیله یک های موجود بر روی کفپوشتمامی لک

 .پارچه تمیز، سطح را خشک نمایید

 موشده روی قلماستفاده از سرکه جهت تمیز کردن رنگ خشک 

شده روی ، تمیز کردن رنگ خشکخانه نظافت یکی دیگر از مزایای استفاده از سرکه در

مو را درون یک لیوان پر از سرکه انداخته تا تارهای توانید قلممو است. برای این کار میقلم

 .به هم چسبیده آن از هم باز شود
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نید آن را به مدت چند توامو مشاهده نمودید، میاگر مقداری چسبندگی بر روی تارهای قلم

مو را در آب گرم و صابون شسته تا بتوانید مجددا از آن دقیقه در سرکه بجوشانید. سپس قلم

 .استفاده نمایید

 های لباس و فرشاستفاده از سرکه جهت تمیز کردن لکه 

ها از روی لباس و فرش، کافی است که مقداری سرکه را با آب جهت تمیز کردن لکه

توانید شاهد سپس بر روی قسمت مورد نظر بمالید. با انجام این روش میمخلوط کرده و 

 .ها از روی لباس و فرش به وسیله سرکه شویدمعجزه تمیز کردن لکه

 استفاده از سرکه جهت از بین بردن بوی نامطبوع ماشین لباسشویی 

ان به از توبه وسیله سرکه وجود دارد. از این میان می خانه نظافت های زیادی جهتروش

 .بین بردن بوی بد ماشین لباسشویی به وسیله سرکه اشاره نمود

مقداری سرکه را به قسمت شوینده دستگاه اضافه کرده و سپس آن را روشن نمایید. بعد از 

ترکیب سرکه با آب، ماشین لباسشویی را خاموش کرده تا سرکه به مدت بیشتری داخل 

 .ا روشن کرده تا فرایند شستشو تکمیل شوددستگاه باقی بماند. سپس مجددا ماشین ر

 ها از روی ظروف استیلاستفاده از سرکه جهت پاک کردن لکه 

های ایجاد شده بر روی ، تمیز کردن لکهخانه نظافت از مهمترین فواید استفاده از سرکه در

ظروف استیل است. بهترین روش جهت انجام کار، این است که مقداری سرکه را بر روی 

 .استیل اسپری کرده و سپس آنها را به وسیله یک پارچه میکروفایبر تمیز نماییدظروف 

 گیری نهایینتیجه

های کاربردی بوده که در امور مختلف به وسیله سرکه، یکی از روش خانه نظافت

 .توان به آن اشاره نمودداری میخانه

 همترین نکات کاربردیسرکه کاربردهای فراوانی داشته که در جمالت پیشین سعی شده به م

کننده چند منظوره بوده و در هر موردی آن در نظافت منزل اشاره شود. این محصول، پاک

 .توان از آن استفاده نمودمی


