
 کنیم تمیز را خانگی فر چگونه

 

 داخل یراحتبه توانیدمیاست.اما با رعایت نکات زیر ،  دارخانهتمیز کردن فر جزو کارهای سخت یک خانم 

یمانه و یک پ نیر یشجوشی از یک پیمانه نمک، یک پیمانه فر را تمیز کنید.در شیشه خالی اسپری، مخلوط

کثیفی داخل آن جدا  کمکمداخل فر خاموش بپاشید و بگذارید بماند تا  یهاقسمتآب تهیه کنید و در 

 .شود.سپس با پارچه مرطوب داخل فر را دستمال بکشید

 

را اضافه کنید.از  نیر یشجوشاز بین نرفته است مقدار  کاملا  هایفیکث دیکنیماحساس  کهیدرصورت

 .برای پیشگیریکندمیقسمت باالی شیشه فر محلول را نپاشید زیرا بین دوجداره شیشه نفوذ پیدا 

اده از استف جایبه کهاینرا با پارچه بپوشانید تا مانع ورود آب شود یا  ایشیشهباز  هایقسمت توانیدمی

 .آبپاش با دستمال این کار را انجام دهید

 

اعث مخلوط نکنید زیرا ب کنندهرنگبیداشته باشید هرگز آمونیاک را با ماده  توجه د توصیه و پیشنهاد:چن

، یک قاشق غذاخوری سرکه سفید، یک شوییظرفقاشق غذاخوری مایع  کی .شودمیایجاد گاز سمی 

مت اسکاچ قسو با استفاده از اسفنج و  کنیدمخلوطقاشق غذاخوری پیراکسیدهیدروژن را با یک لیتر آب 

پیمانه آمونیاک را در ظرفی در داخل فر به مدت  کی داخل فر را آغشته و پس از یک ساعت تمیز کنید.

قطره مایع  ۳، شیرینجوشقاشق غذاخوری  ۵.کنیدپاکرا  هالکهکامل بگذارید و سپس روز بعد  شبیک

و با استفاده از اسفنج داخل  دربیاوریدقاشق غذاخوری سرکه سفید را به شکل ضماد غلیظ  ۴و  شوییظرف

 مکبانرا  لیموآب. برای تهیه مواد تمیزکننده مقدار مساوی کندمیرا حل  هاچربی لیموآب فر را تمیز کنید.

 .دقیقه با اسفنج تمیز کنید ۵۵بمالید و پس از  هالکهو روی  کنیدمخلوط

http://bimax.ir/articles/10-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html


 

 تمیز کردن فر آشپزخانه ترآسان

ابتدا فر را با آب و اسفنج مرطوب و  توانیم .کنیدگرمپیش از تمیز کردن فر بهتر است پنج دقیقه آن را 

 .کندمیسپس دستگاه را روشن کرد. این کار به بهتر و راحت تمیز شدن فر کمک 

را  دهتمیزکنن موادمهمی است. آثار  ینکتهیک نکته پاک کردن فر از مواد شوینده و شیمیایی در پایان کار 

 .کنیدپاکبا دستمال مرطوب چند بار 

 شیوهای آسان و ارزان برای داشتن فر تمیز

، شوییظرفمایع  خوریچایارزان بسازید. یک قاشق  کنندهپاکدر منزل،  توانیدمی فرنازبرای تمیز کردن 

 رم حلمایع سفیدکننده را در یک لیوان آب گ خوریچایلیموترش و یک ونیم قاشق  خوریچاییک قاشق 

دقیقه بماند. سپس با دستمال مرطوب  54کنید. محلول را با اسفنج به دیوارهای داخل فر بمالید و بگذارید 

 کندمیجدا  سوخته را از دیوارها یهاچربیو  شدهخشکمواد  کنندهپاکچند بار سطوح را تمیز کنید. این 

 


