روش صحیح تمیس کردن سینک ظرفشویی

تویش کزدى سیٌک ظزفطَیی  -در ایي هطلة تِ ضیَُ ّای صحیح تویش کزدى سیٌک اضارُ هی ضَد کِ تی گواى تزای ّز رٍستاى هفیذ است.
ّز ًَع هادُ غذایی اس هیَُ گزفتِ تا سثشی ٍ گَضت ٍ ّن چٌیي ظزٍف ٍ دستوال ّا در سیٌک آضپشخاًِ ضستِ هی ضَد.
اسایي رٍ تزای اس تیي تزدى تاکتزی ّا ٍ هیکزٍب ّا السم است سیٌک را تِ طَر هٌظن تویش کٌیذ.
اًَاع هختلف سیٌک ّا تِ هَاد ضَیٌذُ هتفاٍتی ًیاس دارد .اها یک تویشکاری سادُ هاًغ اس تجوغ هیکزٍب خَاّذ ضذ .در ایي هطلة تِ ضیَُ ّای صحیح تویش
کزدى سیٌک اضارُ هی ضَد کِ تی گواى تزای ّز رٍستاى هفیذ است.

سینک های فوالدی ضدزنگ
ایي ًَع سیٌک ّز تار پس اس استفادُ تایذ کاهال تویش ضَد .سیزا اسیذ ٍ ًوک اثز هخزتی رٍی جٌس ایي ًَع سیٌک دارد .تٌاتزایي هَاد غذایی حاٍی اسیذ ٍ
ًوک را ًثایذ رٍی سیٌک تِ حال خَد گذاضت .تزای تویشکاری رٍساًِ اس صاتَى یا هایغ ظزفطَیی هالین ٍ اسفٌج استفادُ کٌیذ .اس ضیطِ پاک کي ّن هی
تَاى استفادُ کزد .
ّز تار پس اس استفادُ اس صاتَى یا تویش کٌٌذُ ضیطِ ،سیٌک را تا پارچِ خطک کٌیذ .
اگز سیٌک لکِ داضت اس پارچِ آغطتِ تِ سزکِ استفادُ کٌیذ .تزای جلَگیزی اس آسیة رسیذى تِ سطح سیٌک ٌّگام تویشکاری اس سفیذ کٌٌذُ  ،آهًَیاک ٍ
سین پزّیش کٌیذ.
تزای اس تیي تزدى لکِ ّا سیٌک را هزطَب کٌیذ ٍ جَش ضیزیي رٍی آى تپاضیذ سپس تا اسفٌج تکطیذ.

سینک از جنس سرامیک
ایي ًَع سیٌک تا هادُ تویش کٌٌذُ تِ صَرت صل یا کزم تویش هی ضَد یادآٍری هی ضَد کِ تزای پیص گیزی اس خزاضیذگی ٌّگام تویشکاری اس سین استفادُ
ًکٌیذ.

شیرآالت و دستگیره ها
ایي لَاسم تا هایغ کفی تِ آساًی تویش هی ضَد در صَرت تاقی هاًذى رد اًگطت یا لکِ ّای آب ،اس پارچِ آغطتِ تِ سزکِ سفیذ استفادُ کٌیذ .سزکِ ػالٍُ تز
تویشکاری ،ضذػفًَی کٌٌذُ ًیش هی تاضذ.
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