ﻧﺤـﻮه ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣـﻮﮐﺖ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ
ﺷﮑﻞ ) %100ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ(

ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻮﮐﺖ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻒ ﭘﻮشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی در دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر،
ﻣﻨﺎزل و … ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺗﻨﻮع در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
اﻓﺮاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و دﮐﻮراﺳﯿﻮن ،ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب
و ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده را در ﺑﯿﻦ
ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﮐﺖ دﭼﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺻﻮل
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﯿﺰ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﮐﺎراﯾﯽ آنﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دراداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ
و روشﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﻮﮐﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
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ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ درﺧﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﻮﮐﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺮار دارد .زﯾﺮا ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﻪ اﺻﻮل
ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ورود ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎر ،راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﯿﺲ روی ﻣﻮﮐﺖ ،رﯾﺨﺘﻦ آب ،ﭼﺎی و … ﻣﻮﮐﺖ
دﭼﺎر ﮐﺜﯿﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻔﭙﻮش اداری ﭼﯿﺴﺖ را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ ،ﺑﺎ رﻓﻊ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ،ﻣﻮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه و ﺳﺒﺐ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
و ﻃﻮل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻮﮐﺖ ﺷﻮﯾﻢ .ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﺳﺆاﻻت ﻣﻬﻢ ﮐﻪ
در ذﻫﻦ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﺧﺎﻧﻪ دار وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ “ﭼﻄﻮر از ﻣﻮﮐﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟” .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻧﮑﺎت درﺑﺎره ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﻮﮐﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﯿﺰی و آراﺳﺘﮕﯽ ﻣﻮﮐﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻠﻮه زﯾﺒﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻮﮐﺲ و ﺷﯿﮏ ﺷﺪن ﻣﻨﺰل و دﻓﺘﺮ

ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮدد .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ در ﺣﻔﻆ و
ﻧﮕﻬﺪاری آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻟﮑﻪﻫﺎی روی ﻣﻮﮐﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﯽ ﻫﺎ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .زﯾﺮا ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ و
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ و
اﻟﯿﺎف ﻣﻮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت و اﺻﻮل ﻣﻬﻢ درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺎ آب و ﺳﺎﯾﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﮐﺖ از اﻟﯿﺎف ﭘﺸﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻟﯿﺎف در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آب و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ درون ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﺣﺸﺮات و آﺳﯿﺐ
ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ روش
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﻣﻨﺰل را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﺎﻣﻞ دارد ،ﺣﺘﻤﺎً از آب و
ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﻣﻮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از آن
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد و آن در ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﮐﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻮی ﺑﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺸﺮات و ﺑﺎﮐﺘﺮی در آن ﻣﯽﮔﺮدد.
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﻗﺮار ﻧﺪادن آن در ﻧﺰدﯾﮏ
ﯾﺨﭽﺎل ،ﺳﯿﻨﮏ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ و ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﻫﻨﮕﺎم
ﻗﺮار دادن ﻣﻮﮐﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺰل و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر از آﻟﻮدﮔﯽ زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﮐﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ.
اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻞ ﯾﺎ درﺧﺘﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً از ﻋﺎﯾﻖ
ﯾﺎ زﯾﺮ ﮔﻠﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .زﯾﺮا رﯾﺨﺘﻦ آب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در
ﮔﻠﺪان ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺨﺘﻦ آب روی ﻣﻮﮐﺖ و ﺧﺮاﺑﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺟﺬب ﺑﻪ در ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮی آن ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮﮐﺖ ﺧﺸﮏ و ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺮ از
ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻠﺪانﻫﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮده و زﯾﺮ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ اداری ﺗﺎﯾﻠﯽ ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ
دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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ﻧﺤـ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ )اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ(
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ از ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﮐﺖ
از رﻧﮓﻫﺎی ارزان و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ دﭼﺎر رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز اﯾﻦ دﺳﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺮدهﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺑﺎ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر از ورود ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ درون
ﻣﻨﺰل و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ روی ﻣﻮﮐﺖ
اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

 6روش ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﻣﻨﺰل )ﻣﺨﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ(

ﻧﺤﻮه ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻟﮑﻪ از روی ﻣﻮﮐﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻟﮑﻪ روی ﻣﻮﮐﺖ وﺟﻮد دارد .ﮐﻪ
از ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﭼﺎی ،ﺷﺮﺑﺖ ،ﻣﺎﺳﺖ ئ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ از در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و
دﯾﮕﺮ اﻣﻮر روزﻣﺮه ﻣﻮﮐﺖ دﭼﺎر ﻟﮑﻪ و ﮐﺜﯿﻔﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮑﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد درﺑﺎره اﯾﺪه دﮐﻮراﺳﯿﻮن اداری ﻻﮐﭽﺮی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﻟﮑﻪ
ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ روی ﻣﻮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎً آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻮاد رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺬب ﻣﻮﮐﺖ ﻧﺸﺪه و راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﭘﺎک
ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﮑﻪﮔﯿﺮی ﻣﻮﮐﺖ از آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ و
اﻟﯿﺎف ﻣﻮﮐﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن
ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺘﻠﯽ ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ
دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

نکته :در صورتی که حتی آب روی موکت ریخته شد ،سریعاً آن را با ی
دستمال یا پارچه تمیز پاککنید .با این کار موکت زودتر خشکشده و
از ایجاد بوی بد ناشی از رطوبت جلوگیری به عمل میآید.

ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻟﮑﻪ ﻗﻬﻮه و آﺑﻤﯿﻮه از روی ﻣﻮﮐﺖ
در ﺻﻮرت رﯾﺨﺘﻪ اﻧﻮاع آﺑﻤﯿﻮه ،ﭼﺎی ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
آﺑﭙﺎش روی ﻟﮑﻪ ﻫﺎ آب ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺨﯽ ﺗﻤﯿﺰ روی ﻣﻮﮐﺖ
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺟﺬب ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ و اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﮑﻪ زداﯾﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮارد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻓﻮم زﯾﺮ
ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
زﯾﺮا ﻣﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ،آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و … ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ
ﮔﺎز و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﯿﺎف و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه از روی
ﻣﻮﮐﺖ ﭘﺎک ﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دوﺑﺎره ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮی
را ﻣﺠﺪداً اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎک ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

رﻓﻊ ﺑﻮی ﺑﺪ ﻣﻮﮐﺖ و ﻓﺮش ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺼﻮرت  %100ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﺤﻮه
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ “ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻮﮐﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟” ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی
ﻣﻮﮐﺖ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
آﻟﻮدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راﺣﺖﺗﺮ و
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻤﯿﺰی
ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .زﯾﺮا ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎ ﺳﺒﺐ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻟﻮﮐﺲ ﺷﺪن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد .از
اﯾﻦ رو ﻫﻤﻮاره در ﺣﻔﻆ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﻮﮐﺖ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

