
 نظافت و نگهداری یبرنامه

 

 ایی چهار مرحلهبرنامه

 )موکت( گذاری انجام شده روی کفپوشمقدمه: محافظت از سرمایه

برای این طراحی شده تا از  Tecsomی نظافت و نگهداری برنامه

اید محافظت کرده)موکت( ای که شما صرف خرید کفپوش سرمایه

ترین زمان ممکن تضمین نماید. را تا طوالنی آنکند و زیبایی 

شود که پشتیبانی می Tecsomطرف  در صورتی ازگارانتی محصوالت 

ی پیشنهادی ما برای به درستی نصب و نگهداری شوند. برنامه

ی زیر ها شامل چهار مرحلهنظافت و نگهداری از این کفپوش

 است:

 . مراقبت پیشگیرانه1

گذاری انجام ش ممکن را از سرمایهبرای اینکه بیشترین ارز

ی منظمی برای شده روی کفپوش بدست بیاورید، باید برنامه

-dirtهمچنین، نصب کردن نظافت و نگهداری از آن داشته باشید. 

barrier system  سیستمی برای جلوگیری از ورود کثیفی و گردوخاک(



 کفپوش در آینده کمک به کاهش شدت کثیفیبه داخل ساختمان( 

 کند. زیادی می

 ریزی برای نظافت و نگهداریبرنامه 1-1

وآمد در آن در هنگام نصب موکت جدید، با توجه به حجم رفت

مکان و همچنین نوعی از کثیفی که موکت ممکن است در معرض آن 

 امورهای معین و منظمی را برای انجام قرار بگیرد، تاریخ

های زمانی ممکن ریزی کنید. این بازهبرنامهنگهداری و نظافت 

است از یک مکان به مکان دیگر تفاوت قابل توجهی داشته باشد 

ی زمانی حل و بازهاحتماالً نیاز است تا برای هر مکان، راهو 

 خاصی را تعیین کنید.

  dirt-barrierسیستم 1-2

شدگی، به ویژه در مناطقی خاص مانند برای کاهش میزان کثیف

 توان یکروهای منتهی به آنها، میو راههای اصلی رودیو

بهینه را در نقاط مورد نظر نصب کرد.   dirt-barrierسیستم

اولین ای هستند. مرحله-3ای قاعدههای بهینه دارای سیستم

ها را از کف کثیفیای مانند کاردک است )که مرحله دارای شبکه

چمن مصنوعی چیزی شبیه به ی بعد خراشد(، در مرحلهکفش می

کفپوشی نخی تعبیه شده تا ی آخر نیز قرار دارد و در مرحله

ها را تا جای ممکن جذب و از ورود آنها به داخل کثیفی

 ساختمان جلوگیری کند.

: هر چه این سیستم بتواند با بهینگی باالتری، ی کلینکته

ه های مربوط بکثیفی موجود در کف کفش را جذب کند، هزینه

ای داخل ساختمان کمتر و های پارچهکفپوشنگهداری و نظافت 

ها به طور قابل توجهی این سیستمکمتر خواهد شد. همچنین، 

های تولیدکنندهدهند. های داخلی را افزایش میعمر کفپوش

پارچه و نخ نیز استفاده از این نوع اقدامات پیشگیرانه را 

 کنند. برای افزایش عمر محصوالت خود توصیه می

 

 نظافت روزانه. 2

 5-3جاروبرقی کشیدن )ی نگهداری موثر باید شامل یک برنامه

ها به ( و پاک کردن فوری لکهمرتبه عبور مکنده از هر نقطه

 کند که:این کارها تضمین می باشد.صورت روزانه 

 های خشک و حجیم برای همیشه پاک شوندکثیفی 



 وآمد و از دفورمه شدن زودهنگام موکت در مناطق پر رفت

 های عبور ویلچر جلوگیری شودمحل

 ماندگاری خوبی داشته باشندها و ظاهر موکت ویژگی 

 کشیدن جاروبرقی 2-1

مجهز به پارویی و  پرقدرتی روزانه از یک جاروبرقی استفاده

ای زبر، از نفوذ ذرات خاک به عمق موکت هباکیفیت با برس

ها از سطح موکت بسیار گردوخاکآوری کند و در جمعجلوگیری می

مدت بتوانید عملکردی اینکه در طوالنیموثر خواهد بود. برای 

های جاروبرقی را به طور بهینه داشته باشید، بهتر است برس

از نظر بهداشتی یا تعویض کنید. در مناطقی که  منظم تمیز

های دارای میکروفیلتر شود از جاروبرقیحساس هستند، توصیه می

 استفاده شود.

 هاپاک کردن لکه 2-2

بیش از ترین زمان ممکن پاک کنید. ها را در سریعهمیشه لکه

ها به راحتی و با استفاده از آب پاک درصد از لکه 80

 شوند.می

  از  ی ُکندجامد را با استفاده از کاردک یا چاقومواد

 روی موکت بردارید

 های جاذب های خیس )تازه( را با استفاده از پارچهلکه

ای یا دستکش مال پنبه)مانند دستمال کاغذی، دست

 میکروفایبر( خشک کنید

  موادی که روی موکت خشک شده باشند را باید با استفاده

ا کرد. در صورتی که دو روش برس زدن، جدجاروبرقی یا از 

قبلی جواب نداد، باید لکه را با استفاده از کاردک یا 

البته باید خیلی دقت داشت تا به  – ند خراشیدچاقوی کُ 

 موکت آسیبی نرسد.

 ی آب هستند، بهترین روش هایی که بر پایهدر مورد لکه

برای برطرف کردن آنها این است که با آب برطرف شوند 

مقداری آب روی آنها پاشیده شود( و سپس )یعنی 

ی مواد را با استفاده از دستمالی دیگر خشک باقیمانده

 کرد.

 ها، همیشه از لوازم و مواد برای برطرف کردن کامل لکه

 مناسب )برای هر لکه( استفاده کنید



برطرف ی کسب اطالعات بیشتر راجع به نحوهبرای : ی کلینکته

در « هالکه»بخش توانید به ا میهکردن ثمربخش انواع لکه

 های پایانی همین مقاله رجوع کنید.صفحه

 

 ایدورهنظافت میان. 3

دوره، چندین روش خشک و تر های میانبرای انجام تمیزکاری

شود هر سه ماه یکبار در مناطق وجود دارد که توصیه می

ماه یکبار در سایر مناطق اعمال  12الی  6وآمد و هر پررفت

توان در بخش خاصی یا روی کل کفپوش این نظافت را میشود. 

 ساختمان اجرا کرد. 

ی محصوالت مختلف را دورههای مناسب برای نظافت میانروش

های پیشنهادشده روش. ی مقاله مشاهده کنیدادامهتوانید در می

در دید نیست انجام دهید که ای از کفپوش را ابتدا در گوشه

 تغییری نکند. هابر اثر این روش موکترنگ تا مطمئن شوید که 

 ساختهپیش )فوم( تمیز کردن با استفاده از کف 3-1

 جاور برقی دقیق و مفصلی بکشید 

 ساخته را با استفاده از پمپ برقی یا دستی کف )فوم( پیش

 روی سطح کفپوش اسپری کنید

  ماساژ دهیدفوم را روی کل سطح کفپوش 

  اجازه دهید تا کف خشک شود و سپس مجددا جاروبرقی بکشید

 های بیرون آمده جمع شوندتا کف همراه با کثیفی

 تمیز کردن با استفاده از پودر 3-2

مزیت این روش این است که نیازی به صبر کردن برای خشک شدن 

توانند در حین اجرای این روش، از روی و افراد میمواد نیست 

 کفپوش عبور و مرور داشته باشند.

 جاور برقی دقیق و مفصلی بکشید 

  الی  50پودر تمیزکننده را روی سطح پخش کنید؛ تقریبًا

 گرم در هر متر مربع )بسته به میزان کثیف بودن( 100

 های مخصوص )ملقب به با استفاده از دستگاهcontra rotating 

brush هایی هستند که در خالف جهت یکدیگر که مجهز به برس

، موکت را به صورت طولی و عرضی طی کنید. این چرخند(می

جای کت ذرات گردوخاک در درون موشود که کار باعث می

 اند، بیرون بیایندگرفته



 ی پودر، بعد از فرا رسیدن زمان توصیه شده روی جعبه

 مجددًا سطح موکت را با استفاده از جاروبرقی تمیز کنید

ی میزان استفاده از پودر و زمان خشک درباره: ی کلینکته

ی محصول و روی شدن، همیشه به مشخصاتی که توسط تولیدکننده

 شده است توجه داشته باشید.بندی ارائه بسته

 

 تمیز کردن با استفاده از پد )پد میکروفایبر( 3-3

های دوستدار محیط زیست است زیرا در آن از این یکی از روش

های موکت نمایان شود. قبل از اینکه کثیفیآب استفاده نمی

 د باید این فرآیند را اعمال کرد.شون

  ،جاور برقی دقیق و قبل از استفاده از پدهای تمیزکننده

 مفصلی بکشید

 اسپری کنید موکتسطح ی تمیزکننده را روی ماده 

  دیسکی پد میکروفایبر را روی دستگاه مخصوصی که دارای

 است نصب کنید چرخنده

  دستگاه را روشن کرده و به صورت دورانی روی سطح مورد

 نظر حرکت دهید

 ها از سطح کنده شده و به پد خواهند چسبیدکثیفی 

در طی این  توجه به اینکه این روش مالیم است و موکت با

اجرای آن دقیقه بعد از  30الی  20ماند، طی فرآیند خشک می

 توان از موکت استفاده کرد.می

 ای. نظافت دوره4

ای، باید فرآیند پارچه هایبا توجه به میزان کثیفی کفپوش

ین ابار در سال انجام داد.  2یا  1ای تمیزکاری را دوره

شامل استفاده  و آخرین مرحله از تمیز کردن کامل موکت است

یا اعمال شامپو )فرش( و یا هر دو  spray extractionاز دستگاه 

ای از کفپوش در های پیشنهادشده را ابتدا در گوشهروش. شودمی

دید نیست انجام دهید تا مطمئن شوید که رنگ آنها بر اثر 

 باشد.ها تغییری نداشته این روش

 (spray extraction) دستگاه شستشوی موکت 4-1

برای ( spray extractionاستفاده از دستگاه شستشوی موکت )

هایی با میزان کثیفی پایین و همچنین برای تمیز کردن مکان

 شود.ها توصیه میپله



 جاور برقی دقیق و مفصلی بکشید 

  مایع تمیزکننده مخصوص را روی سطح مورد نظر ریخته و

 کمی صبر کنید تا اثر کند

  موکت شوی استفاده  دستگاهبعد از اثرگذاری مواد، از

ابتدا مواد شوینده را آب بکشید. سپس با استفاده کنید. 

از دستگاه، مواد شوینده و آب را از سطح بردارید تا 

 مواد شوینده کامالً برداشته شوند.جایی که 

 بعد ه رفت. تا زمانی که موکت خشک نشده نباید روی آن را

یک جاروبرقی مجهز به ، با استفاده از از خشک شدن

 پارویی قوی ظاهر مناسبی به بافت موکت بدهید. 

با توجه به میزان کثیف بودن، شاید الزم باشد ی کلی: نکته

که مراحل فوق را با آب خالی تکرار کرد. تکرار این فرآیند 

 BS Backing که دارای TecsomTMبه ویژه برای محصوالتی مانند 

 شود.هستند توصیه می

 

 شامپو با شستشو 4-2

 ابتدا جاور برقی دقیق و مفصلی بکشید 

 که) موکت شستشوی مخصوص دستگاه از استفاده با را شامپو 

 دستگاه. کنید اعمال موکت روی( است چرخنده دیسکی دارای

 شودمی باعث کار این. دهید حرکت دورانی صورت به را

 شود خارج موکت از خاک و کثیفی

 مواد و هاکثیفی تا بشویید سرد آب با را موکت سپس 

 (قبلی روش مانند) شود خارج آن بافت از شوینده

 است ممکن پرزها، ارتفاع و محصول نوع به بسته: کلی ینکته

 را شدن خشک زمان که بماند باقی موکت در رطوبت مقداری

 . کرد خواهد ترطوالنی

 spray extractionو دستگاه  شامپو از ترکیبی استفاده 4-3

 و شامپو ترکیب از توانمی نتیجه بهترین به دستیابی برای

 و کثیفی ترتیب، بدین. کرد استفاده spray extraction دستگاه

 و مکانیکی روشی ترکیب با موکت بافت در موجود گردوخاک

 روی شامپو دادن ماساژ از بعد. رودمی بین از شیمیایی واکنش

 sprayدستگاه  از استفاده با مخصوص، دستگاه توسط موکت

extraction از بعد. بکشید بیرون را شوینده مواد و کثیفی ذرات 



 تا بکشید جاروبرقی را آن روی توانیدمی شد، خشک موکت اینکه

 .کند پیدا زیباتری و ترمنظم ظاهر

 پرسنل و متخصصان برای نگهداری و نظافت راهنمای این: توجه

. ندارد بودن کامل بر مبنی ادعایی و شده طراحی ایحرفه

 و شوینده مواد تولیدکنندگان که هاییدستورالعمل و هاتوصیه

 اولویت در و توجه مورد باید همیشه دهند،می ارائه برلکه

 .باشند
 از قبل باید دارد، عهده بر را کردن تمیز مسئولیت که فردی

 هر. اطمینان حاصل کند آن بودناز مناسب  روشی، هر اعمال

 متخصص پرسنل توسط باید نیاز مورد ترمیمی اقدام گونه

 . شود انجام

 

 

 

  



 ی نظافت و نگهداریبرنامه

 TAPISOMهای مربوط به سری دستورالعمل

 

 Tecsomموکت تایل 

 پیشگیرانه مراقبت. 1

برای جلوگیری از ورود خاک و کثیفی به داخل  سیستمی بهینه

اولین مرحله دارای نصب کنید: ( dirt-barrier system)ساختمان 

ها را از کف کفش ای مانند کاردک است )که کثیفیشبکه

ی بعد چیزی شبیه به چمن مصنوعی قرار خراشد(، در مرحلهمی

ی آخر نیز کفپوشی نخی تعبیه شده تا دارد و در مرحله

ها را تا جای ممکن جذب و از ورود آنها به داخل کثیفی

 .اختمان جلوگیری کندس

 روزانه نظافت. 2 

 جاروبرقی کشیدن

 هالکه کردن پاک

 (ماه ۶ الی 3 هر) ایدورهمیان نظافت. 3

 ساختهپیش( فوم) کف با

 پودر با

 میکروفایبر پد با

 (ماه 12 الی ۶ هر) ایدوره نظافت. 4

 spray extractionبا دستگاه 

 شامپو با



 شامپو و spray extraction ترکیب

 

 

 Tecsom NEEDLEPUNCHسری 

 پیشگیرانه مراقبت. 1

برای جلوگیری از ورود خاک و کثیفی به داخل  سیستمی بهینه

نصب کنید: اولین مرحله دارای  (dirt-barrier system) ساختمان

ها را از کف کفش ای مانند کاردک است )که کثیفیشبکه

ی بعد چیزی شبیه به چمن مصنوعی قرار خراشد(، در مرحلهمی

ی آخر نیز کفپوشی نخی تعبیه شده تا دارد و در مرحله

ها را تا جای ممکن جذب و از ورود آنها به داخل کثیفی

 ساختمان جلوگیری کند.

 روزانه نظافت. 2 

 جاروبرقی کشیدن

 هالکه کردن پاک

 (ماه ۶ الی 3 هر) ایدورهمیان نظافت. 3

 ساختهپیش( فوم) کف با

 پودر با

 میکروفایبر پد با

 (ماه 12 الی ۶ هر) ایدوره نظافت. 4

 spray extractionبا دستگاه 

 شامپو با



 شامپو و spray extraction ترکیب

  



 نگهداریی نظافت و برنامه

 هالیست راهنمای برطرف کردن لکه

 های متداولها و کثیفیلکه

ی برداشتن لکهنحوه ی لکهماده  

 نوشیدنی غیرالکلی
سرکه  - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 شستشو با آب - سفید

 شدهاستفادههای روغن
شامپوی  - ماساژ - براسپری لکه

 آبشستشو با  - فرش

 آسفالت

 - براسپری لکهمقدار کافی 

 -  ی تمیزکنندهماده - ماساژ
 آبشستشو با 

 های توتمیوه

سرکه  - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 -یزکننده ی تمماده – سفید

 ماساژ - شستشو با آب - ماساژ

 آب جو

سرکه  - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 ماساژ - ی تمیزکنندهماده - سفید

 ماساژ - شستشو با آب –

 آب نبات

سرکه  - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 ماساژ - ی تمیزکنندهماده - سفید

 ماساژ - شستشو با آب -

 گریوی سس

 - برمقدار کافی اسپری لکه

 - ی تمیزکنندهماده - ماساژ

 ماساژ-  آبشستشو با  - ماساژ

 کره حیوانی/گیاهی

 - برمقدار کافی اسپری لکه

  - ی تمیزکنندهماده - ماساژ

 ماساژ-  آبشستشو با  - ماساژ

 نوشابه
ترکیب آب و سرکه  – شامپوی فرش

 آب -به یک(  10)

 زردچوبه
 sprayدستگاه  / آبشستشو با 

extraction – بر اسپری لکه 

 مرغ )خام(تخم

مواد جامد را با استفاده از 

 / آبشستشو با  - چاقو بردارید 

  spray extraction دستگاه

 مرغی تخمزرده

 ی تمیزکنندهماده - آبشستشو با 

شستشو با  - شامپوی فرش - ماساژ -

 آب



 مرغ عسلیتخم

مواد جامد را با استفاده از 

/  شستشو با آب - چاقو بردارید 

  spray extractionدستگاه 

 الک رنگی
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آبشستشو با  - تمیزکننده

 جوهر پرینتر / خودکار

ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

شستشو با  - ماساژ - تمیزکننده

 ماساژ - آب

 روغن / گریس

ها با استفاده از یبرداشتن چرب

شستشو با اسپری  –دستمال 

خارج  –بر یا پودر شوینده لکه

کردن مواد با استفاده از آب 

 داغ

 آب میوه

برداشتن آب میوه با استفاده 

شستشو با اسپری  –از دستمال 

خارج  –بر یا پودر شوینده لکه

کردن مواد با استفاده از آب 

 داغ

 خاک گلدان

 - ماساژ -ی تمیزکنندهماده

 - ماساژ - هیدروکسید آمونیوم

 – ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 ماساژ - شستشو با آب

 مواد آرایشی

ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

با  شستشو - ماساژ - تمیزکننده

 ماساژ - آب

 روغن مو

ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

شستشو با  - ماساژ - تمیزکننده

 ماساژ - آب

 اسپری مو

ی ماده  -ماساژ - براسپری لکه

شستشو با  - ماساژ - تمیزکننده

 ماساژ - آب

 کرم یا لوسیون دست

ی ماده -ماساژ - براسپری لکه

شستشو با  - ماساژ - تمیزکننده

 ماساژ - آب

 عسل

شستشو  –فرو کردن در آب داغ 

 sprayبا آب گرم / با دستگاه 

extraction 

 سرفه شربت
 - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 - ماساژ - هیدروکسید آمونیوم



 شستشو با آب - ماساژ- سرکه سفید

 ماساژ -

 ماست
 ماساژ - ی تمیزکنندهماده -آب  

 شستشو با آب - شامپوی فرش -

 ی تازهلکه       قهوه:    
 

 شدهی خشکلکه

 –کشیدن مایعات با دستمال خشک 

 –فرو کردن در آب معدنی 

 spray extractionاستفاده از 
 براسپری لکه

 چاکلتهات / کاکائو
 spray/ با  شستشو با آب

extraction – براسپری لکه 

 پنیر

 - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 - ماساژ - هیدروکسید آمونیوم

 آب - ماساژ – ی تمیزکنندهماده

 ماساژ -

 آدامس

 

گذاشتن یک قطعه یخ روی آدامس 

 خراشیدن با یک چاقوی ُکند –

)باید مراقب بود که به موکت 

 –جاروبرقی  –آسیبی نرسد( 

تکرار مراحل  –استفاده از حالل 

 در صورت لزوم

 شمع
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ – آب - ماساژ - تمیزکننده

 سس کچاپ
 Spray/ با  شستشو با آب

extraction – براسپری لکه 

 چسب
اسپری  -برداشتن چسب با دست 

 ماساژ - برلکه

 غلیظ شیر
 Spray/ با  شستشو با آب

extraction – براسپری لکه 

 مربا
 Spray/ با  شستشو با آب

extraction – براسپری لکه 

 های بدنِکرم
شامپوی  - ماساژ - براسپری لکه

 شستشو با آب - فرش

 ای(خودکار معمولی )ساچمه
محل با استفاده با الکل  ماساژ

 آب -شامپو فرش  -تمیز  

 نفت: الک                 پایه

 آب: پایه

 –شامپو فرش  –روغن ترباتین 
 آب 

 آب  –شامپو فرش  –آب 

 رنگ التکس
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب - ماساژ - تمیزکننده



 شستشوی صنعتی رنگ خوراکی
 براسپری لکه بزرک روغن

 رژ لب
شامپوی  - ماساژ - براسپری لکه

 آب - فرش
 شستشوی صنعتی روغن لحیم

 سس مایونز

 - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 - ماساژ - هیدروکسید آمونیوم

 آب -  ماساژ – ی تمیزکنندهماده

 ماساژ -

 مارماالد
 Spray/ با  شستشو با آب

extraction – براسپری لکه 

 ریمل
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب – ماساژ - تمیزکننده

 روغن ماشین
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب - ماساژ - تمیزکننده

 شیر
 Spray/ با  شستشو با آب

extraction – براسپری لکه 

 دوغ
سرکه  - ماساژ - تمیزکنندهی ماده

  -ماساژ - ی تمیزکنندهماده - سفید

 ماساژ - آب

 پولیش مبل
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب - ماساژ - تمیزکننده

 پولیش مبل دارای مواد خورنده
< -- ماساژ –الکل غیرآشامیدنی 

 تکرار مراحل در صورت لزوم

 پولیش ناخن
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب - ماساژ - تمیزکننده
 براسپری لکه دار شده با میوهآب مزه

 روغن

برداشتن مواد باقیمانده با 

  – استفاده از یک چاقو

شامپوی  - ماساژ - براسپری لکه

 آب- فرش
 شستشوی صنعتی زنگ زدگی

 سس ساالد
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب - ماساژ - تمیزکننده

 هاسس
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب - ماساژ - تمیزکننده

 روغن خوک
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب - ماساژ - تمیزکننده



 شکالت

 - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 - ماساژ - هیدروکسید آمونیوم

 - آب- ماساژ - ی تمیزکنندهماده
 ماساژ

 پولیش کفش
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب - ماساژ - تمیزکننده

 خردل
 Spray/ با  شستشو با آب

extraction – براسپری لکه 

 سس سویا

 - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 - ماساژ - هیدروکسید آمونیوم

 -آب – ماساژ - ی تمیزکنندهماده
 ماساژ

 بستنی

 - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 - ماساژ - هیدروکسید آمونیوم

 - آب- ماساژ - ی تمیزکنندهماده
 ماساژ

 وپزروغن پخت
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب - ماساژ - تمیزکننده

 نشاسته

هیدروکسید  - ماساژ - براسپری لکه

ی ماده - ماساژ - آمونیوم

 ماساژ - آب- ماساژ - تمیزکننده

 ایخامهپنیر 

مانده با برداشتن مواد باقی

شستشو  –بر اسپری لکه –چاقو 

 spray extractionبا آب گرم / با 

 سوپ
 Sprayگرم / با  شستشو با آب

extraction – براسپری لکه 

 ی تازه:چای:         لکه

 ی خشک شده:لکه

فرو بردن در آب معدنی و شستشو 

 spray extractionبا 
 براسپری لکه

 قیر/دوده
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب - ماساژ - تمیزکننده
 شستشوی صنعتی رنگ کاشی

 جوهر
شامپوی  - جذب مایعات با دستمال

 آب- فرش

 واکس
ی ماده - ماساژ - براسپری لکه

 ماساژ - آب - ماساژ - تمیزکننده



 شراب

سرکه  - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 ماساژ - تمیزکننده یماده - سفید

 ماساژ - آب -

 ایچسب قطره

 - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 - ماساژ - هیدروکسید آمونیوم

 - آب – ماساژ - ی تمیزکنندهماده
 ماساژ

 خمیردندان

 - ماساژ - ی تمیزکنندهماده

 - ماساژ - هیدروکسید آمونیوم

 – آب- ماساژ - ی تمیزکنندهماده
 ماساژ

 

ترین زمان ممکن پس از بروز ها را در سریعلکه: ی کلینکته

توان با آب برطرف ها را میپیدا کردن، پاک کنید. بیشتر لکه

 تر است مانند:کرد اما پاک کردن بعضی از مواد سخت

 شده، قهوه یا خون خشکنوشابه 
 توانند رنگ موکت را تغییر دهند موادی که می 

اتی که در جداول به جزئیبرای برطرف کردن چنین موادی، 

 بعدی آمده توجه ویژه داشته باشید. 

ها امتحان قبل از اینکه مواد مختلف را برای پاک کردن لکه

به ای از موکت که در دید نیست کنید، حتمًا آنها را در گوشه

کار ببرید تا از عدم تأثیر منفی آنها روی رنگ موکت مطمئن 

 چاقو بردارید.های جامد را ابتدا با شوید و همیشه لکه

 

 


