ًظافت ٍ تویس کردى سٌگ ّای حوام ٍ دستشَیی تا ًَشاتِ
ّر کسی تا تِ حال فقظ یک تار ًظافت حوام ٍ دستشَیی را اًجام دادُ تاشذ هی داًذ اًجام ایي کار چِ قذر سخت ٍ عاقت
فرساست .چَى لکِ ّای سیاُ ٍ کذری کِ رٍی سٌگ ّا ٍ کاشی ّای حوام ٍ دستشَیی هی ًشیٌٌذ تِ ایي سادگی ّا پاک ًوی
شًَذ .در ایي هیاى تَلیذکٌٌذگاى هحصَالت پاک کٌٌذُ هحلَل ٍ پَدرّایی را تِ تازار عرضِ کردُ اًذ کِ تا حذی کوک کٌٌذُ
تاشٌذ ترای ًظافت تْتر سرٍیس تْذاشتی .اها ها هی خَاّین ایذُ ای جذیذ تذّین ٍ تگَیین ٍ گسیٌِ ای دیگر را تعٌَاى پاک کٌٌذُ
ای قَی تِ شوا هعرفی کٌین.تا ًام ًَشاتِ ّوِ ها آشٌا ّستین چِ قذیوی ّا ٍ چِ اهرٍزی ّا حذاقل یک تار لیَاى ًَشاتِ سیاُ را
سر کشیذُ اًذ ٍ گاز آى تِ شکلی دٍست داشتٌی گلَیشاى را سَزاًذُ است .پس از شوا دعَت هی کٌین تا در اداهِ ایي هغلة تا
کارترد دیگر ایي ًَشیذًی آشٌا شَیذ.
 . Aترای ًظافت تَالت ًَشاتِ سیاُ را داخل کاسِ تریسیذ .آى را تِ دیَارُ تریسیذ آى را تِ سوت لکِ ّا جریاى دّیذ ٍ سپس داخل
کاسِ تریسیذ.
 . Bاجازُ دّیذ حذاقل تِ هذت یک ساعت تاقی تواًذ .اسیذ هَجَد در ًَشاتِ لکِ ّا را از تیي هی ترد .ترای تویسی تیشتر اجازُ
تذّیذ ًَشاتِ ترای عَل شة آًجا تواًذ.
 . Cتِ اختیار خَد ،تَالت را تا ترس تویس کٌیذ .اگر تعذاد زیادی لکِ سوج ٍجَد دارًذ شوا تایذ آًْا را قثل از رفتي تِ هرحلِ تعذ
تا ترس تویس کٌیذ.

ًظافت سٌگ ٍ کاسِ حوام ٍ دستشَیی تا ًَشاتِ گازدار

www.Rassan.ir

)TEL: 55159890 (15 Line

 . Dسیفَى را تکشیذ .در ًْایت تعضی از لکِ ّای آّکی تا فسفریک اسیذ ًَشاتِ هحلَل هیشًَذ.
 . Eدر ًْایت اگر هشکل ّوچٌاى تاقی تَد از تویسکٌٌذُ ّای هعوَلی تَالت استفادُ کٌیذّ .وچٌاًکِ ًَشاتِ هی تَاًذ لجي ٍ لکِ
ّای کاسِ تَلت شوا ر ا تویس کٌذ یک هادُ تویس کٌٌذُ هَثر ًیست .شکر هَجَد در ًَشاتِ هیتَاًذ چسثٌذگی کاسِ تَالت را از
تیي تثرد ٍ هحیظ هٌاسثی ترای تاکتری ّا ایجاد کٌذ .در ایٌجا تعذاد دیگر از هحلَل ّا تویس کٌٌذُ ٍجَد دارد کِ شوا هی تَاًیذ
استفادُ کٌیذ.

– ۲/۱پیواًِ سرکِ ٍ  ۴/۱پیواًِ جَش شیریي (یا دٍ قاشق چای خَری تَراکس) داخل  ۲/۱گالي ( ۲لیتر) آب هخلَط کٌیذ .آى
را داخل کاسِ تَلت رخیرُ کٌیذ ،یک ساعت قثل از کشیذى سیفَى صثر کٌیذ.
–ترای از تیي تردى قارچ ّا یک قسوت ّیذرٍشى پراکسیذ تا دٍ قسوت آب را داخل تغری اسپری هخلَط کٌیذ .تِ قسوت ّای
قارچی اسپری تسًیذ ،حذاقل یک ساعت صثر کٌیذ ٍ هحلَل قارچ ّا را تخراشیذ.
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