
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کنیم  تمیز  را سفید دیوارهای چگونه

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 کنیم  تمیز را  سفید دیوارهای چگونه

 

 .دهندتر و تمیزتر نشان میتر، روشندیوارهای تازه و سفید فضا را بزرگ •

بیشتر اوقات. مشکل دیوارهای سفید این است که به راحتی کثیف می شوند، چه به   •

 .دلیل خراش ناشی از جابجایی اثاثیه یا اثر انگشت کودکان کوچک

هنگامی که دیوارها هر نشانه ای از فرسودگی را نشان می دهند، تمیز نگه داشتن   •

 .خانه دشوار است

توانید دیوارهایتان را تند و تند جلوه ه میهای زیادی وجود دارد کخوشبختانه، راه •

 .دهید

دیوارهای سفید را می توان با محلول های خانگی مانند صابون ظرفشویی یا خمیر   •

جوش شیرین و آب تمیز کرد که می توان آن ها را با اسفنج مرطوب زد و پاک  

 .کرد

و های همه منظوره کنندهتوان با محصوالت تجاری مانند پاکهمچنین می •

 .ها را دوباره روشن و تازه کردهای جادویی، آنکنپاک

در ادامه چند روش ساده را بخوانید که دیوارهای شما را در کمترین زمان از لکه  •

 .دار شدن به شکسته شدن تبدیل می کند

 هر چند وقت یک بار باید دیوارهای خود را تمیز کنید؟ 

یا قبل از رویدادهای مهم خانه،    توانند در حین نظافت عمیقدیوارها معموالً می •

 .مانند جابجایی یا بیرون رفتن، منتظر بمانند تا تمیز شوند 

های با این حال، دیوارهای ما ممکن است بعد از سرگرمی )جشن تولد( یا در ماه •

کنیم کثیف شوند تا هوای تازه )و همراه با آن، هایمان را باز میتر که پنجرهگرم

 .گرد و غبار( وارد شود 
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بیشتر اوقات، دیوارها به تمیز کردن نقطه ای نیاز دارند، به خصوص در خانه   •

 .هایی که کودکان و حیوانات خانگی دارند

برنامه ای را انتخاب کنید که برای شما، خانه و نیازهای شما بهترین کارایی را   •

 .داشته باشد

 آنچه شما نیاز دارید

 ابزار تمیز کردن

 اسفنج •

 میکروفایبر دستمال حوله یا •

 رول حوله کاغذی  •

 محصوالت پاک کننده 

 پاک کننده همه منظوره  •

 صابون ظرفشویی مالیم  •

 جوش شیرین  •

 پاک کن جادویی  •

 چگونه دیوارهای سفید را به درستی تمیز کنیم؟ 

 دستورالعمل ها 

 لوازم خود را جمع آوری کنید •

 آسیب را ارزیابی کنید و ابزار مورد نیاز خود را تهیه کنید. دقیقا با چی سر و کار دارید؟ 

فقط به گرد و غبار سقف تا کف نیاز دارید؟ آیا به چند اثر انگشت یا خراش بلندتر از  آیا 

 ساعد خود نگاه می کنید؟ 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1/
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 .اندازه و نوع لکه یا عالمت به شدت تعیین می کند که به چه لوازمی نیاز دارید

ن  ای را با یک اسفنج نرم یا پارچه میکروفایبر از بی توانید هر لکهدر بیشتر موارد، می

ببرید، اما برای چیزهای سرسخت اضافی، ممکن است به یک پاک کن جادویی یا یک برس  

 .نیاز داشته باشید

 با گردگیری سقف تا کف شروع کنید •

اگر با یک نقطه سر و کار ندارید و بیشتر به دنبال گرد و غبار گیری هستید، یک نردبان 

کوچک، یک پارچه میکروفایبر مرطوب، یک فنجان قهوه اضافی بردارید و دست به کار  

 .شوید

در حین کار حتماً پارچه میکروفایبر خود را بررسی کنید، آن را بشویید و به دلیل کثیف  

 .دهید شدن آن را فشار

در صورت تمایل می توانید چند اسپری پاک کننده همه منظوره را در اینجا اضافه کنید، اما  

 .این کامالً ضروری نیست، فقط یک ترجیح شخصی است

 : پاک کننده همه منظوره1روش  •

شما می توانید هر پاک کننده همه منظوره را با یک پارچه میکروفایبر، پارچه پارچه ای یا  

 .غذی، بنا به سلیقه خود، انتخاب کنیددستمال کا

 .سعی کنید یک پاک کننده همه منظوره با بافت تقریبا صابونی انتخاب کنید

شما احتماالً از همان یکی برای مقابله با آلودگی های چربی در آشپزخانه خود استفاده  

 .خواهید کرد
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ر مقداری غذا یا نوشیدنی  اینها برای برداشتن مواد چسبنده بهترین کار را دارند، مثالً اگ

روی دیوار سفید شما ریخته شود. روش پاک کننده همه منظوره اگر فوراً اقدام به گرفتن  

 .لکه کنید بهترین کارایی را دارد

 : مایع ظرفشویی و یک اسفنج نرم 2روش  •

اجازه ندهید نام محصول شما را فریب دهد، مایع ظرفشویی در واقع یک پاک کننده فوق  

 .رای سطوح اطراف خانه شما، از میز تا فرش می باشدالعاده ب 

سعی کنید مایع ظرفشویی مالیمی را انتخاب کنید که عطر و بوی سنگین یا سایر مواد 

 .شیمیایی تند نداشته باشد 

برای لکه ای که کامالً تکان نمی خورد، یک اسفنج نرم بردارید، آن را خیس کنید، یک  

 .ه کنید و لکه را صاف کنیدمقدار کم از مایع ظرفشویی اضاف

به آرامی لکه را مالش دهید تا کف را مشاهده کنید، بگذارید کمی بماند و سپس با یک پارچه  

میکروفایبر مرطوب آن را پاک کنید. ممکن است مجبور شوید این فرآیند را دو یا سه بار 

 .تکرار کنید

 : خمیر جوش شیرین3روش  •

آیا یک نقطه واقعاً سرسخت دارید که هنوز گیر کرده است؟ این درمان طبیعی را برای  

 .انواع لکه ها و سطوح امتحان کنید

مقداری جوش شیرین و یک کاسه بردارید؛ با استفاده از سه قسمت جوش شیرین   .1

و یک قسمت آب خمیری درست کنید. باید بافت کمی چسبنده داشته باشد، بنابراین  

 .ود را بر این اساس تنظیم کنیدنسبت خ 

 .خمیر را به آرامی با یک اسفنج مرطوب روی دیوار پخش کنید .2
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 بگذارید بنشیند، هر چه طوالنی تر، بهتر. )نه خیلی زیاد تا خشک شود( .3

هنگامی که لکه به اندازه کافی خیس شد، با یک پارچه میکروفایبر مرطوب یا   .4

 .حوله کاغذی تمیز کنید

 : پاک کن )مخصوص دیوارهای سفید(4روش  •

هنوز شانسی ندارید؟ وقتی همه چیز شکست خورد، وقت آن است که اسلحه های بزرگ را  

 .امتحان کنید

 .کنید تا دیوارها تمیز شوندپاک کن را خیس کنید و به آرامی لکه را پاک 

 .پاک کن ها آنقدر قوی هستند که برای این کار نیازی به فشار زیاد نیست 

 .کنید احتیاط براق نیمه و براق شده رنگ دیوارهای در

پاک کن، می تواند در صورت استفاده زیاد و فشار زیاد در حین تمیز کردن، یک نقطه  

 .مالحظه انجام دهید “سفید” قابل توجه باقی بگذارد. پس با 

 نکاتی برای تمیز نگه داشتن دیوارها 

 .به طور مرتب لکه ها را تمیز کنید تا لکه ها به دیوار خیس نشوند  •

جاروبرقی را با دقت استفاده کنید تا از ریختن کثیفی از روی زمین و دیوارها  •

 .جلوگیری شود

ده از پنکه  گرد و غبار از سقف تا کف مخصوصاً روی پنکه های سقفی. استفا •

سقفی گرد و غبار را در تمام خانه شما پخش می کند که مقدار زیادی از آن روی  

 .دیوارها گیر می کند

 


