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هدف: 
 هدف از تدوین این دستور العمل آموزش نحوه ی نگهداری ،لکه زدایی و شستشوی فرش در جهت افزایش 

طول عمر فرش و افزایش رضایت مشرتی می باشد. 

دامنه کاربرد:
ــت  ــو باف ــرت و بامب ــی اس ــک، پل کریلی ــای ا ــخ ه ــه از ن ــیین ک ــای ماش ــرش ه ــه ف ــامل کلی ــتورالعمل  ش ــن دس ــه ای دامن
ــرش  ــر ف ــان عم ــا پای ــود و ت ــی ش ــروع م ــگاه ش ــرش از فروش ــروج ف ــه خ ــیین از لحظ ــرش ماش ــداری ف ــد. نگه ــده ان ش

ادامه پیدا می کند.

روش اجرا:
نکات مهم و ساده ای جهت نگهداری ، لکه زدایی و شستشوی فرش  وجود دارند که با رعایت هر نکته می 

توان چندین سال به عمر مفید فرش افزود.

نگهداری از فرش
ک  پهن کنید.    فرش را در سطحی صاف، خشک و عاری از گرد و خا

از قرار دادن فرش در نور مستقیم خورشید و همچننی محیط مرطوب خودداری کنید.  
از قرار دادن اجسام سنگنی روی فرش خودداری کنید.  

ً روی فرش خودداری کنید. از قرار دادن اجسام داغ مستقیما  
به سبب هماهنگ کردن مزیان پاخوردگی خواب فرش وکمک به یک دست ماندن رنگ فرش ماهانه   

فرش را بچرخانید.
به سبب بازگشت الیاف فرش به حالت اولیه ی خود سالیانه فرش را بشویید.  

از تا کردن طوالنی مدت فرش خودداری نمایید و در صورت نیاز فرش را به صورت یکدست رول و با   
کاور پارچه ای بپوشانید.

کو بنی فرش ها استفاده کنید تا حشرات موزی از فرش دور بمانند. از قرص نفتالنی یا تنبا  

کرتی در فرش می شود. نکته: محیط تاریک و نبود گردش هوا باعث رشد با
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لکه زدایی فرش
     کلیات لکه زدایی از فرش

کسازی لکه  در صورت لکه شدن فرش ، بالفاصله قبل از خشک شدن لکه، اقدام به لکه گريی کنید؛پا  
های عمیق و کهنه، سخت و گاهی غري ممکن  می شود.

قبل از لکه گريی فرش باید  نوع لکه شناسایی شود.  
برای لکه گريی فرش از مواد شوینده ی مناسب و متناسب با نوع لکه استفاده کنید. مواد شوینده با   

آنزیم باال ، رنگ برها و … سبب پوسیدگی و رنگ پریدگی الیاف فرش می شوند.
برای لکه گريی فرش باید از اسفنج يا ُبرس  نرم وکامال تمزی استفاده شود.  

ک کردن لکه را ، همیشه از گوشه ی خارجی لکه آغاز کنید تا لکه پخش نشود. پا  
با فشار فرش را تمزی  نکنید؛ زیرا که اعمال فشار باعث نفوذ بیشرت لکه به الیاف فرش می شود.  

ک کننده از فرش  در لکه گريی بعداز برطرف شدن لکه باید آبکیش با اسفنج به منظور خروج مواد پا  
ک کننده در فرش باعث پوسیدگی تدریجی می شود. انجام شود. باقی ماندن هرگونه مواد شوینده و پا

از حوله يا دستمال سفيد و بدون طرح براى خشک کردن فرش استفاده کنید.  
بعد از آبکیش ، با حوله  ای تمزی و خشک ،پشت و روی فرش را  ، با وارد کردن فشار تا حد ممکن ، خشک   

کنید و اجازه دهید تا در هوای آزاد کامال خشک شود.
انواع لکه و روش تمزی کردن آنها
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شستشوی فرش 
کلیات  شستشوی فرش 

١-قبل از شستشوی فرش، غبارگريی انجام  می شود. برای غبارگريی، فرش را می تکانند یا با جارو برقی گرد و 
غباررا از آن خارج  میکنند. 

٢- شستشوی فرش در زمنی سخت، سیمانی، موزاییک یا زمنی شیب دار انجام دهید.
٣- تمام طول فرش را به صورت موازی  وبه صورت رفت و برگشت  خیس کنید.

 ٤- یک ترکیب شوینده درست کنید و آنرا روی  سطح فرش بپاشید.از شوینده های خنیث استفاده کنید. 
(مانند پودر دسیت که باید قبل ازاستفاده در آب حل شود، شامپوی فرش، مایع ظرفشویی یا پودر صابون حل 

شده برای فرش هایی که چربی روی آنها ریخته شده است).
٥- با  فرچه مناسب  تمام سطح  فرش را با آب و ترکیب شوینده بشویید.

٦-  ریشه ها را به طور کامل صاف و مرتب کنید و سپس به وسیله فرچه ، ریشه ها را از باال به پاینی شستشو 
دهید.

٧-  پس از شستشوی  فرش با مواد شوینده و فرچه، تمام سطح فرش را به طور کامل با آب بشویید به طوری 
که تمام کف آن خارج شود.

٨-فرش شسته شده را کامال  با پاروآبگريی  کنید.
٩- زمانی که پارو کشیدن فرش  تمام شد ؛ فرش را آرام آرام رول کنید و همزمان پشت  فرش را هم آب بگريیدتا 

کامال شسته شود.
١٠- سپس فرش را  درسایه (نور غري مستقیم خورشید) در معرض هوای آزاد  پهن کنید  تا خشک شود.

نکات اسایس  در شستشوی فرش
سطح انتخابی  برای شستشو نباید آسفالت باشد.  

برای غبارگريی، فرش را  با چوب و یا هر وسیله دیگری نکوبید.  
جریان آب باید به صورت دوش و با دمای معمولی  باشد.  

آب گرم در شستشوی فرش استفاده نمی شود. زیرا باعث از بنی رفنت نرمی و لطافت  فرش می شود.  
مالش خشن با فرچه باعث  آسیب رساندن به پرزهاي فرش  میشود.  

پارو را در جهت خواب قالی بکشید تا آبی که در عمق فرش نفوذ کرده خارج شود.  
فرش  خیس را آویزان نکنید .آویزان کردن فرش سبب آسیب دیدن فرش میشود.  
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مراحل  شستشوی فرش با شامپو فرش
-                         قبل از شستشو با شامپو روی فرش را جارو کنید. ١

٢-                  متناسب با دستورمصرفی که بر روی شامپو فرش است؛شامپو را در آب حل نمایید.
گر به جای کف شامپو از آب آن استفاده کنید، فرش نه  ٣-              کف شامپو فرش را با اسفنج روی فرش بمالید. ا

تنها تمزی نمی شود، بلکه چسبنده شده و دیرتر خشک می شود.
٤-              حرکت اسفنج بر روی فرش باید به آرامی صورت پذیرد.

٥-              از قسمت باالی فرش شروع به کار کنید تا روی قسمت هایی که کف شامپو را مالیده اید، راه نروید.
٦-                پس از نیم ساعت یک حوله نرم و تمزی را روی فرش در جهت خواب فرش بمالید. تا رطوبت فرش کامال 

گرفته شود.
٧-             فرش را در معرض هوای آزاد قرار دهید تا کامال خشک شود.

٨-              پس از خشک شدن  فرش در جهت خواب فرش ، فرش را جاروبزنید، تا تمام طرح های فرش سر جای 
خود قراربگريد و فرش زیبا تردیده شود.


