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 آن توانمی ایخانه  هر در و  بوده هاایرانی گوارای و   طعمخوش هاینوشیدنی از یکی چای

  همگی که  بوده  معضالتی مهمترین از مختلف  سطوح روی از چای  لکه کردن پاک.یافت را

 . هستیم مواجه آن با ما

توان  پاک کردن باقیمانده لکه چای از روی لیوان یا فرش از جمله موارد مهمی است که می

 .به آنها اشاره نمود

 کردن پاک. حل مخصوص به خود را داردجهت رفع این مشکل باید بدانید که هر چیزی راه

 .هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود مختلف سطوح روی از ایچ لکه

از روی سطوحی نظیر:   چای لکه در ادامه مقاله شما را با راهکارهای مهم پاک کردن

 .ها آشنا خواهیم کردفرش، ظروف و لباس

 توان لکه چای را از روی سطوح مختلف پاک نمود؟ چگونه می

 .عالقه ایرانیان بوده استهای مورد  چای همواره یکی از نوشیدنی

آلودگی را از بین برده و شادی را به وجودمان  نوشیدن یک فنجان چای اول صبح، خواب

 .تزریق خواهد کرد

از روی لباس، فرش و سایر سطوح از مهمترین معضالتی است که   چای لکه پاک کردن

 .رو شده استبههر کسی با آن رو 

، چای بر روی فرش، مبل یا لباس  اشتباه ناخواسته گاهی اوقات امکان دارد که در اثر یک

 .مان بریزدمورد عالقه

های مخصوصی داشته که باید در  ای از روی سطوح مختلف، روشپاک کردن هر لکه

 .مورد آنها اطالعات کافی کسب نمایید

 پاک کردن لکه چای از روی ماگ و لیوان 

 .ماندهمواره بر روی فنجان و لیوان باقی می چای لکه
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های چای از روی لیوان و فنجان اقدام نکنید، عالمت آنها اگر به موقع جهت پاک کردن لکه

 .ماندگار خواهند شد

از روی فنجان و لیوان   چای لکه های مخصوصی جهت پاک کردناما نگران نباشید. روش

 :وجود داشته که در زیر به آنها اشاره شده است

 .لیوان را بالفاصله بعد از نوشیدن چای با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید •

لیوان را با اسفنج نرم و با  چای لکه توانید جهت اثربخشی بیشتر پاک کردنشما می •

 .استفاده از محلول ذکر شده، بشویید

 .شیرین استپاک کردن لکه چای، استفاده از ترکیب آب و جوش  روش دیگر جهت •

توانید آن را بر روی لکه به  آید که میبا ترکیب این دو ماده، خمیری به دست می •

 .دقیقه قرار دهید 10مدت 

سپس با یک مسواک قدیمی، خمیر را پاک کرده و لیوان را با آب گرم به خوبی   •

 .بشویید

 .استفاده نمایید چای لکه مک و سرکه جهت پاک کردنتوانید از مخلوط ن شما می •

های موجود بر روی لیوان را با کمک یک پارچه مرطوب کرده و مخلوط  ابتدا لکه •

 .دقیقه درون آن قرار دهید 10نمک و سرکه را به مدت 

البته توجه نمایید که از یک اسفنج نرم آغشته به مایع ظرفشویی جهت شستشوی   •

 .استفاده نماییدنهایی لیوان یا ماگ 

 .توانید کمک بگیریدهای چای از خمیر دندان هم میجهت پاک کردن لکه •

های چای قرار یک مسواک کهنه را آغشته به خمیر دندان کرده و بر روی لکه •

 .دهید
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دقیقه است. بعد از گذشت این زمان    10دندان بر روی لکه، مدت قرار گرفتن خمیر •

 .لکه پاک نماییدتوانید لیوان را از هرگونه می

 پاک کردن لکه چای از روی لباس 

های مختلفی وجود داشته که با پیروی  از روی لباس، روش چای لکه جهت پاک کردن

 .توانید به راحتی از این معضل خالص شویدکردن از آنها می

بر روی لباس را با آب سرد بشویید. البته جهت اثربخشی بیشتر   چای لکه حتما •

 .باس را پشت و رو کرده و لکه مورد نظر را زیر آب سرد بشوییدتوصیه شده که ل

های دیگر لباس جلوگیری  زیرا انجام این کار از پخش شدن لکه چای به قسمت •

 .خواهد کرد

جهت پاک کردن لکه چای تازه، مقداری مایع لباسشویی را بر روی لباس ریخته و   •

 .دقیقه بر روی لکه باقی بماند 5اجازه دهید که به مدت  

دقیقه افزایش دهید. جهت   10به  5های قدیمی، زمان را از برای پاک کردن لکه •

 15الی  10های قوی چای بهتر است که لباس را در بازه زمانی پاک کردن لکه

 .دقیقه در آب گرم قرار دهید

از روی   چای لکه تواند جهت رفعهایی است که میشیرین، یکی از روشجوش  •

 .لباس موثر باشد

شیرین بریزید. اجازه دهید که  بر روی لکه مورد نظر، مقدار مشخصی جوش  •

 .جوش شیرین به مدت یک شب تا صبح بر روی لکه باقی بماند

 .روی لباس جدا کرده و آن قسمت را به خوبی شستشو نمایید در نهایت، پودر را از •

 .بر استفاده نمایید های قبلی پاک نشد از مایع لکهبا استفاده از روش چای لکه اگر •

 .بر و آب سرد کنید جهت انجام این کار، لکه را آغشته به محلول لکه •
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نید مایع  تواشود، میاگر باز هم احساس کردید که لکه از روی لباس پاک نمی •

 .بر را بر روی قسمت مورد نظر اسپری نماییدلکه

 .توانید با خیال راحت لباس را بشوییددقیقه می 5بعد از گذشت  •

 پاک کردن لکه چای از روی فرش 

قاشق  1قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی،  1از روی فرش،  چای لکه جهت پاک کردن

کننده درست رده و یک محلول پاکفنجان آب را با همدیگر مخلوط ک 2غذاخوری سرکه و 

 .کنید

یک پارچه تمیز را آغشته به محلول مورد نظر کرده و بر روی لکه بکشید. البته باید آنقدر  

توانید آن  پارچه را بر روی لکه بکشید تا اثر آن از روی فرش از بین برود. در نهایت می

 .قسمت را با یک پارچه تمیز، خشک نمایید

 از روی ظروفپاک کردن لکه چای 

جهت پاک کردن لکه چای از روی ظرف پالستیکی، ابتدا درون آن را با آب پر   •

 .کنید

 .دقیقه درون ظرف باقی بماند   45الی  30اجازه دهید مایع ظرفشویی به مدت  •

 .سپس با یک اسفنج نرم جهت شستشوی لکه از روی ظرف اقدام نمایید •

شیرین  مقدار مشخصی جوشای، از روی ظروف شیشه چای لکه جهت پاک کردن •

 .را با آب ترکیب کنید 

 .سپس خمیر را برای مدت زمان مشخصی بر روی لکه قرار دهید  •

 24ای به مدت سپس مایع ظرفشویی را به همراه آب گرم درون ظرف شیشه •

 .توانید ظرف را شسته و کامال تمیز نماییدساعت قرار دهید. بعد از آن می
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 گیری نهایی نتیجه

 .های مخصوص به خود را دارداز سطوح مختلف، دستورالعمل چای لکه پاک کردن

های ناشی از چای آشنا باشید، دیگر نگران های مختلف جهت پاک کردن لکهاگر با روش

 .ای بر روی سطوحی نظیر: فرش، لباس، لیوان و… نخواهید بودماندن هیچ لکهباقی

های  های کاربردی جهت پاک کردن لکهاین مقاله از این رو تهیه شده تا شما را با روش

 .ناشی از چای از روی سطوح مختلف آشنا نماید

 


