اصول نظافتی:
هچ نوع تمیزکننده ای ربای سطوح کاشی و ردزاهی آن نیاز دارید؟
انتخاب نوع تمیزکننده ربای سطوح کاشی و ردزاهی آن بستگی هب خواست شما دارد .محصوالت تجاری با صرف کمی تالش هجیتن ی خوبی ربجا می گذا رند ،اما اگر رتجیح می دهید از محصولی خانگی
استفاده کنید چند انتخاب رد اختیار شماست .فقط دقت کنید هک چیه گاه چندین ماده ی شوینده را با یکدیگر رتکیب نکنید زریا ربخی رتکیبات سمی هستند) .ربای مثال سرهک و سفیدکننده( بسیاری از
ربنداهی مختلف مواد پاک کننده ی خاصی را پیشنهاد می دهند هک ربای بازگشت ردخشندگی هب ردزاهی کاشی اهی شما طراحی شده اند .وقتی شما انتخاب اهی مختلف را ربرسی می کنید ،بهتر است محصولی را
انتخاب کنید هک دارای خواص ضد اقرچ است ات هب کاهش سرعت رشد کپک کمک کند خصوصا رد حمام هک محیط گرم و رپ بخار آن موجب رشد و تکثیر اقر چها است.
ربخی خاهن داران ربای تمیز کردن دوغاب یا ردزاهی کاشی هب استفاده از محصوالت سفیدکننده تکیه می کنند .ربای دوغا بهای سفید و خاکستری روشن ماده ی سفیدکننده می تواند قطع ا بسیار مؤرث باشد .
سفیدکننده ی اکسیژن) سدیم رپکربنات (و سفیدکننده ی کلر هب خاطر تواانیی خود جهت نظافت کاشی و دوغاب آن شهرت دارند ،اما باید با دقت استفاده شوند .این مواد نباید روی دوغا بهای سیاه یا
رنگ اهی دیگر استفاده شوند ،زریا ممکن است ارث محوکنندگی رنگ داشته باشند .زمان استفاده از ره محصول نظافتی دستورالعملهای روی ربچسب آن را دنبال کنید.
اگر رتجیح می دهید از محصوالت سفیدکننده ربای نظافت کاشی استفاده نکنید می توانید خوداتن یک پا ک کننده ی طبیعی بسازید .دوغاب کاشی هب قدرت پاک کننده اسید مانند موادی هک رد سرهک یافت
ت
می شوند و خواص سفیدکننده جو ششیرین خیلی خوب واکنش نشان می دهد .جهت ردست کردن یک پاک کننده مؤرث ربای دوغاب کاشی اه ،فقط این دو محصول را رتکیب کنید ات خمیر سفتی شکیل
شود هک بتوان آن را هب سادگی روی دوغاب استفاده کرد.
 5نکته ی ضروری ربای تمیز کردن دوغاب یا ردزاهی کاشی
رد پاک کردن ردزاه تنها نوع پاک کننده ای هک استفاده می کنید مطرح نیست ،بلکه روشی هک ربای پاک کردن لک هها هب کار می گیرید نیز اهمیت دارد .بهترین روش ربای از نیب ربدن شیب رتین
مقدا ر آلودگی و جرم هب کار ربدن یک پاک کننده و دادن زمان کافی هب آن ربای خیس خوردن و عمل کردن ،قبل از سابیدن سطح است .اینجا راهنمای مرحله هب مرحله آورده شده است:
 -1قبل از آغاز کار نظافت ردزاه ،از یک جارو یا تی خشک ربای پاک کردن کاشی اهی کف یا یک پارهچ ای خشک ربای پاک کردن کاشی اهی دیوار استفاده کنید .این کار رهگوهن
غبار جمع شده را از نیب می ربد و ربای شما دسترسی راحت رتی هب ردزاه را فراهم می کند.
 -2ماده ی تمیزکننده ی انتخابی خود را روی ردزاه ربزیید و مطمئن شوید همه نواحی را کامال پوشانده است.شاید رد حین زمانی هک ردزاه خیس می خورد نیاز باشد مرتب ا ماده ی پاک کننده روی
آن ربزیید .شما قرار نیست زمین را اشباع کنید ،اما می خواهید اطمینان یابید هک همه ی ردزاه پوشانده شده اند.
 -3بگذا رید ماده ی پاک کننده ربای حدود  33دقیقه زمان کافی ربای رنم شدن لکه اه و راحت رت پاک شدن آن اهباقی بماند.

 -4از یک فرهچ یا ربس مویی زرب ربای تمیز کردن و سابیدن ردزاه استفاده کنید .فرواگشه اه ربس اهیی ربای این کار دارند اما شاید متوهج شوید هک یک مسواک قدیمی نیز مانند آن عمل می کند.
 -5اکنون با آب تمیز زمین یا دیوار را بشودیی و سپس خشک کنید .ربای لکه اهی مقاوم رتی هک پاک نشده اند شاید الزم باشد رد وقفه اهی منظم مراحل را تکرار کنید ات هب هجیتن ی مطلوب
ربسید.
توصیه اهیی ربای تمیز کردن سطوح کاشی اه
زمانی هک نوبت نظافت کاشی اه می رسد رد واقع باز همان فرایند قبلی تکرار می شود .مغازه اه محصوالتی مخصوص نظافت کاشی می فروشند ،اما می توانید انتخاب کنید هک از سفیدکننده استفاده کنید و یا همان
خمیر سفت جو ششیرین و آب را هب کار ببرید .با این حال اگر کاشی اهی شما مرمر است بهتر است از یک ماعی ظرف شویی مالیم استفاده کنید ،زریا محصوالت اسیدی – حتی موادی مانند سرهک –
می توانند باعث آسیب شوند .هب غیر از قسم تهایی هک لک ههای مقاومی از غذا و آلودگی دارند نیازی نیست هب اندا زه زمان نظافت ردزاه آن اه را بسابید .یک پارهچ باکیفیت خوب اغلب کافی
است.
نظافت کاشی اهی حمام
نظافت کاشی اهی حمام می تواند بسیار خسته کننده باشد .کاشی اهی حمام – خصوص ا کاشی اهی دیوار اطراف وان یا دوش آب – اغلب مستعد رشد کپک و اقرچ هستند ،هک رد دوغا بهای سفید و دیگر
رنگ اهی روشن این اقر چها کام ال اقب لمشاهده اند .سرک هی سفید ربای مقابله با کپک اه خوب است ،اما بد نیست هب دنبال یک پاک کننده ی کاشی ضد کپک و اقرچ باشید هک از رشد رتشیب آن اه
جلوگیری کند .شما باید با اینگوهن محصوالت مرتب ا نظافت کنید ات بهترین هجیتن را هب دست آورید.
نظافت شیر آالت:
-1ربای نصب شیرآالت از افراد فنی کمک بگیرید.
-2رد موقع نصب شیرآالت مراقبت باشید هب بدهن شیرآالت ضرهب وارد نشود.
-3کارت ضمانت محصول را رد محلی امن نگهدا ری کنید.
-4ربای نظافت شیرآالت از محلول اهی اسیدی استفاده نکنید ،زریا پوشش نیکل – کروم روی شیرآالت آسیب خواهد دید و اقبل جبران نخواهد بود.
همچ
 -5ربای نظافت شیرآالت از محلول اهی غیر اسیدی استفاده کنید ،نین می توانید از سرهک سفید یا آب لیمو رتش استفاده نمادیی.

