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به عنوان یک قانون کلی، شما باید اسکاچ و سیم ظرفشویی خود را هر دو تا چهار   •

 .فته یکبار تعویض کنید ه

البته این ممکن است بسته به تعداد دفعات استفاده از آنها و نحوه مراقبت از آنها  •

 .متفاوت باشد

اگر متوجه شدید که اسکاچ و سیم ظرفشویی شما قبل از دو هفته شروع به بوییدن   •

 .کرده یا از بین می روند، احتماالً زمان آن رسیده است که آنها را عوض کنید

اگر مطمئن نیستید که آیا زمان تعویض اسکاچ و سیم ظرفشویی خود فرا رسیده  •

 .است یا خیر، احتیاط کنید و یک اسفنج جدید تهیه کنید

پس از همه، آنها نسبتا ارزان هستند و به راحتی پیدا می شوند. به عالوه، در مورد   •

 .تمیزی بهتر است که در امان باشید تا متاسف باشید

 ارزان و باکیفیت های مدل معرفی با شوی زمین طی خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 رسیده است که از شر اسکاچ و سیم ظرفشویی خود خالص شوید  نشانه که زمان آن 4

 اسکاچ و سیم ظرفشویی به وضوح تغییر رنگ یا لکه دار شده است  •

 .توان فهمید که آیا اسفنج آماده تعویض است یا خیرمعموالً فقط با نگاه کردن به آن می

باید نسبتاً آسان لکه هایی که از شستن ظروف یا تمیز کردن آشغال ها به وجود می آیند 

 .شسته شوند

اگر اسفنجی حتی پس از شستشوی کامل لکه ها را حفظ می کند، آماده است که با یک اسفنج  

 .تازه تعویض شود

 اسکاچ و سیم ظرفشویی بوی ترش داده است •

توان از بوی آن پی برد. بو اغلب می تواند واضح  حتی اگر اسفنجی خوب به نظر برسد، می

 .شدتر از لکه ها با
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مانند سایر پارچه هایی که برای مدت طوالنی مرطوب می مانند، اسفنج ها نیز می توانند  

 .کپک ایجاد کنند

اگر بوی شدید ترش را از اسفنج خود احساس کردید، فورا آن را دور بیندازید و جایگزین  

 .کنید

بوی تازه آشپزخانه شما را حفظ می کند و از خوردن غذا توسط مهمانان از چنگال های  

 .تمیز شده با اسفنج کپک زده جلوگیری می کند

 دن است اسکاچ و سیم ظرفشویی در حال از هم پاشیدن یا متالشی ش •

اگر شما یک خانه دار تمیز هستید، ممکن است اسفنج شما قبل از اینکه عالئم پیری دیگری  

 .را نشان دهد شروع به از بین رفتن کند

ساییدن و پاره شدن روی اسفنج باعث کاهش اثربخشی آن می شود، بنابراین اسفنج های  

 .خود را قبل از اینکه تبدیل به هیچ شوند، تعویض کنید

نمی توانید آخرین باری که اسکاچ و سیم ظرفشویی خود را تعویض کرده اید شما  •

 به یاد بیاورید

اگر در حال خواندن این مقاله هستید و به این فکر می کنید که آیا تا به حال اسفنج خود را  

 .تعویض کرده اید یا نه، این نشانه ای است که احتماال زمان آن فرا رسیده است

هر دو هفته تا یک ماه زیاد است. این فقط به تعداد دفعات استفاده از اسفنج خود و استفاده از  

 .آن بستگی دارد

اگر زیاد آشپزی می کنید و اغلب قابلمه ها و ماهیتابه ها را تمیز می کنید، احتماالً مجبور  

ای بیرون را خواهید بود اسکاچ و سیم ظرفشویی خود را زودتر از افرادی که معموالً غذ

 .انتخاب می کنند تعویض کنید



  

    

 

3 
www.greenlist.ir 

 شوید؟  خالص خود ظرفشویی  سیم و اسکاچ شر از باید زمانی چه

 

  و  اسکاچ خرید: قبل از شروع به کشیدن پاهای خود در راه فروشگاه این را در نظر بگیرید

 .می تواند سرگرم کننده باشد ظرفشویی سیم

های زیادی وجود دارند،  ها و حتی شخصیتاسکاچ و سیم ظرفشویی در اشکال، رنگ

 .زده شویدد که از استفاده از آن هیجانبنابراین یکی را انتخاب کنی 

همچنین خرید حداقل دو اسفنج در یک زمان ایده خوبی است تا بتوانید یک اسفنج پشتیبان 

 .زیر سینک خود نگه دارید

شوید،  به این ترتیب، هنگامی که متوجه یکی از عالئمی که در باال توضیح داده شد، می

 .با یک اسفنج تازه جایگزین کنید  آماده هستید که اسفنج کپک زده خود را

 چگونه اسکاچ و سیم ظرفشویی خود را طوالنی تر نگه داریم •

 .اسفنج خود را در مکانی با تهویه مناسب نگه دارید

اسفنج خود را در کف سینک خود قرار ندهید یا آن را محکم در ظرف تمیز کننده فرو  

 .نکنید

اسفنج ها، مانند همه پارچه ها، برای تهویه به هوا نیاز دارند، در غیر این صورت، حتی  

 .پس از چند بار استفاده، باعث رشد کپک می شوند

ارزان قیمت را در نظر بگیرید که به کناره سینک شما متصل می   اسکاچی جا خرید یک

 .دخشک شدن سریع اسفنج شما پس از استفاده کمک می کن  شود و به

 .اطمینان حاصل کنید که همیشه اسفنج مناسب را برای کار انتخاب کنید

اگر در حال تمیز کردن یک قابلمه هستید، به جای اسفنج نرم، یک اسکاچ زبر را انتخاب  

 .کنید
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این کار از استفاده بیش از حد از اسکاچ و سیم ظرفشویی و خراب کردن آن خیلی زود  

 .جلوگیری می کند

 


