
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کاکائو  و شکالت لکه کردن  پاک برای  جادویی ترفندهای

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 کاکائو  و شکالت  لکه کردن پاک برای جادویی ترفندهای

 

شکالت و کاکائو از روی لباس، فرش یا موکت، کار چندان دشواری به نظر   هلک کردن پاک

 .رسدنمی

ی ناشی از شکالت و کاکائو را از توان لکهاکثر افراد این دغدغه را دارند که چگونه می

 .روی لباس یا فرش پاک نمود

  های شکالتی بر روی لباس از جمله معضالتی بوده که همگی ما با آنریختن خوراکی

 .ایممواجه شده

توانند جهت رفع این مشکل،  نکات کاربردی مهمی در این زمینه وجود داشته که می

 .تاثیرگذار باشند

  از کاکائو و شکالت  لکه کردن پاک مهم ترفندهای ادامه مقاله را از دست ندهید تا شما را با

 .آشنا نماییم مختلف سطوح

ی از خوراکی های شکالتی از روی لباس  نکات مهمی که باید قبل از پاک کردن لکه ناش 

 بدانید

های شکالت از روی لباس، نیاز به دستورالعمل خاصی داشته که  لکه کردن پاک •

 .باید به آن توجه شود 

اولین نکته این است که بعد از ریختن لکه شکالت بر روی سطح مورد نظر،   •

 .بالفاصله جهت پاک کردن آن اقدام نمایید

ت زمان طوالنی لکه به سختی از روی لباس، فرش یا  زیرا بعد از گذشت مد •

 .شودموکت پاک می

 .شود های دیگر میبازی کردن با لکه باعث پخش بیشتر آن به قسمت •

ی شکالت نباید حرارت ببیند یا با آب گرم شسته نکته مهم دیگر این است که لکه •

 .شود
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 .تمامی این موارد باعث خواهند شد که اثر لکه ماندگار شود •

ی شکالت تمایل به شستن لباس با  متاسفانه، بعضی از افراد بعد از مشاهده لکه •

 .ماشین لباسشویی را دارند

 .شوداما این روش در همان ابتدای امر به هیچ عنوان توصیه نمی •

هنگام استفاده از مواد شوینده دقت نمایید که محصول مورد نظر به بافت لباس  •

 .آسیب وارد نکند 

 آن به مربوط  نکات  و  فرش روی از چای لکه کردن پاک با  آشنایی مطالعه: پیشنهاد

 ن لکه شکالت یا کاکائو از روی لباس به چه نحوی است؟ مراحل پاک کرد

 مرحله اول پاک کردن لکه ناشی از خوراکی های شکالتی از روی لباس •

ی شکالت در ابتدا بهتر است که آن را از روی پارچه برداشته تا به  لکه کردن پاک جهت

 .بافت لباس نفوذ نکند

خوری مایع ظرفشویی، نصف قاشق جهت انجام این کار باید ترکیبی از یک قاشق چای

 .خوری آمونیاک و یک فنجان آب سرد تهیه کنیدچای

ر دادن آن به طور غیر مستقیم  سپس با آغشته کردن یک پارچه مایکروفایبر به مخلوط و قرا

 .بر روی قسمت مورد نظر، لکه را به پارچه منتقل نمایید

درصد استفاده نمایید.   3توانید از پراکسید هیدروژن اگر با این روش، لکه پاک نشد می

 .مقداری از مایع را بر روی لکه ریخته و بعد از گذشت چند دقیقه، لباس را بشویید

 که ناشی از خوراکی های شکالتی از روی لباسمرحله دوم پاک کردن ل  •

گذرد باید از روش زیر استفاده  ی شکالت بر روی لباس مدت زیادی میاگر از ایجاد لکه

 .نمایید

ی شکالت را از روی لباس خراش داده و تمیز  تیز، لکهدر ابتدا با کمک یک چاقوی نوک

 .کنید

https://greenlist.ir/%d9%be%d8%a7%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%84%da%a9%d9%87-%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4/
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بطری آب سرد را بر روی قسمت  ی شکالت بهتر است که یک در صورت پاک نشدن لکه

 .مورد نظر قرار دهید

توانید جهت از بین بردن لکه باقیمانده شکالت از بعد از گذشت مدت زمان مشخصی می

 .روی لباس اقدام نمایید

خوری مایع  خوری سرکه، یک قاشق چاینوبت آن است که ترکیبی از یک قاشق چای

 .ظرفشویی و یک فنجان آب گرم، تهیه کنید 

از یک پارچه مایکروفایبر استفاده کرده و آن را آغشته به محلول کنید. سپس پارچه را بر  

 .روی لکه بکشید

 .اقی بماندالبته اجازه دهید لکه به مدت چند دقیقه در این حالت ب 

توانید با خیال راحت جهت شستشوی لکه ناشی از شکالت از روی لباس اقدام در نهایت می

 .نمایید

 مراحل پاک کردن لکه شکالت یا کاکائو از روی فرش و موکت به چه نحوی است؟ 

 گام اول پاک کردن لکه شکالت از روی فرش و موکت  •

 .باید بالفاصله اقدام نماییدی شکالت از روی فرش یا موکت لکه کردن پاک جهت

حل استفاده از آب  شود، تنها راهاگر شکالت ریخته شده بر روی فرش به سختی پاک می

 .سرد است

که احساس کردید لکه به اندازه کافی نرم شد  مقداری آب سرد را بر روی لکه بریزید. زمانی

 .از کاردک یا وسیله تیز جهت برداشتن آن اقدام نمایید

 پاک کردن لکه شکالت از روی فرش و موکت گام دوم  •

خوری مایع دستشویی و یک فنجان در گام بعد باید ترکیبی از مخلوط یک چهارم قاشق چای

 .آب گرم تهیه نمایید
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  کردن پاک البته تهیه ترکیب یک قاشق غذاخوری آمونیاک و یک فنجان آب گرم هم جهت

 .شکالت از روی لباس، موثر واقع خواهد شد لکه

 .س یک اسفنج تمیز را آغشته به محلول کرده و بر روی لکه بکشیدسپ 

 گام سوم پاک کردن لکه شکالت از روی فرش و موکت  •

های تمیز آن استفاده کرده و بر روی لکه  به وسیله اسفنج، از قسمت لکه کردن پاک هنگام

 .بکشید تا آثار مجدد لک بر روی فرش ایجاد نشود

در صورت مشاهده اثر لکه توصیه شده که از سرکه سفید جهت پاک کردن کامل آن استفاده 

 .نمایید

 گام چهارم پاک کردن لکه شکالت از روی فرش و موکت  •

ت تمیز کردن کامل لکه از روی فرش است. یک پارچه تمیز اما در مرحله آخر، وق

 .مرطوب را برداشته و بر روی قسمت مورد نظر بکشید

خشک کردن لکه در این مرحله بسیار ضروری است. زیرا اگر این کار را انجام ندهید  

 .ی آب بر روی فرش وجود خواهد داشتامکان ایجاد لکه

 کائو از روی لباس کودک به چه نحوی است؟ مراحل پاک کردن لکه شکالت یا کا

هایی  ناشی از خوراکی شکالتی بر روی لباس، یکی از مهمترین دغدغه لکه کردن پاک

 .است که مادران با آن مواجه هستند

کردن لکه این است که لباس را به مدت چند دقیقه  ها جهت پاکترین روشیکی از آسان

 .داخل فریزر قرار دهید

 .های شکالت ایجاد شده بر روی لباس سفت خواهند شدکار، لکه  با انجام این

 .های شکالت را از روی لباس پاک نماییدتوانید به راحتی لکهبدین صورت شما می

مقداری مایع لباسشویی را بر روی لکه ریخته و قسمت مورد نظر را زیر آب سرد به  

 .خوبی بشویید تا عالمت آن از بین برود
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 یی گیری نهانتیجه

شکالت از روی لباس، نیازمند رعایت چند نکته مهم بوده که باید نسبت به   لکه کردن پاک

 .آنها آگاه بود

شکالت از روی سطوح، کار دشواری   لکه  کردن پاک کنندبسیاری از افراد تصور می

 .است

های شکالت از روی لباس یا سطوح دیگر  کردن لکهاما اگر هر فردی در مورد نحوه پاک

 .تواند بر این مشکل فائق آیدعات کافی کسب نماید به راحتی میاطال

شکالت و   لکه کردن پاک نگیزدر این مقاله سعی شده تا شما را با ترفندهای جالب و حیرت

 .کاکائو از سطوح مختلف آشنا نماییم

 


