
 پاک کردن جوهر خودکار از روی لباس

های جوهر بر پایه آب، مانند هایلیتر ها و.. قابلیت  ابتدا نوع جوهری که باعث لکه شما شده است را مشخص کنید. لکه

 شستشو، 

ها هستندترین لکهو از ساده . 

می تواند چالش بزرگ تری باشد اما باز   ( لکه جوهر های دائمی )مانند روان نویس ، روان نویس فانتزی ، خودکار فانتزی

 . هم قابل پاک شدن هستند و راه ها و روش های خودشون رو دارند پس نگران نباشید

 : نکته مهم در این مقاله

لکه های جوهر تازه راحت تر از لکه های خشک شده پاک می شوند. اگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که لکه جوهر 

 را قبل از 

خیس بمالید، سپس نمک   دستمال کاغذی، روی لکه را با نمک بپوشانید ، به آرامی با یک خشک شدن بتونید به دادش برسید 

 .را پاک کنید

 .این کار را تا زمانی که لکه از بین برود تکرار کنید

 

https://hiss.ir/product-category/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1/writing-and-consumables/psychologist/


 : اما اگر نشده و لکه خشک شده بود هم میشه پاکش کرد فقط یکسری تجهیزات الزم دارید

رد که به شما کمک می کند جوهر را از لباس خود پاک کنیددر اینجا روش ها و مراحلی وجود دا . 

عبارتند از  آنچه شما نیاز دارید  : 

 حوله و یا پارچه تمیز و خشک 

 کاسه یا بشقاب های ته گود عمق 

 حوله سفید تمیز 

 مواد

 مایع لباسشویی 

 الکل

 سفید کننده مبتنی بر اکسیژن )مانند وایتکس( 

 استون ناخن

 اسپری مو 

 شیر

 سرکه

استه ذرتنش  

 : دستورالعمل ها

 : مراحل از بین بردن لکه جوهر های بر پایه آب

 چگونه لکه های جوهر بر پایه آپ را از لباس پاک کنیم

لباس های لکه دار را روی یک حوله یا پارچه تمیز و خشک قرار دهید. آب ولرم را روی ناحیه لکه دار بریزید و با پارچه 

الی و پاک کنیدتمیز دیگری روی سطح جوهری بم . 

در حالی که روی لکه دارید پارچه رو میمالید جوهر از روی لباس به پارچه زیر لباس انتفال پیدا میکنه و اثر کمتری از  

 . جوهر روی پارچه لباس باقی میماند

 . وفتی که لکه جوهر را دارید پاک می کند مواد شوینده را به محل اضافه کنید

یی را روی لکه جوهر بمالید و اجازه دهید پارچه به مدت سه تا پنج دقیقه بماندمقدار کمی از مایع لباسشو . 

 .لباس را در آب داغ بشویید به طور معمول با استفاده از گرم ترین آب توصیه شده برای نوع پارچه بشویید

 .قبل از خشک کردن، مطمئن شوید که کل لکه پاک شده است

باقی ماند، مراحل تمیز کردن را مجداد تکرار کنیداگر اثری از ناحیه لکه دار  . 

 : مراحل از پاک کردن جوهر خودکار

 : چگونه لکه جوهر خودکار را از لباس پاک کنیم



معموال برای از بین بردن لکه جوهر خودکار با استفاده از الکل بسیار موثر است . این روش ممکن است لکه را به طور 

ودکار جزو جوهر های دائمی هستند(، کامل پاک نکند )چون جوهر خ  

اما حداقل به محو شدن لکه کمک می کند.اما اگر پارچه سفید باشد ، ممکن است شانس بیشتری برای از بین بردن لکه به  

 .طور کلی داشته باشید

 قرار دادن آیتم لکه دار روی یک حوله سفید

پارچه تمیز برای پاک کردن الکل روی لکه استفاده کنید. این کار باعث  لکه را با الکل پاک کنید از یک دستمال کاغذی یا 

 .رقیق شدن لکه و پاک کردن آن در شستشو می شود

حوله زیر ممکن است خیس شود و به دلیل آب شدن جوهر تغییر رنگ دهد ، اگر این اتفاق افتاد، لباس را به قسمت تمیز و  

 خشک حوله منتقل کنید تا 

برداشته شده در ناحیه جلوگیری کنید از جذب مجدد جوهر . 

 .این روند را تا زمانی ادامه دهید که جوهر دیگری برای پاک کردن وجود نداشته باشد

 . ناحیه لکه دار را کامالً عاری از الکل کنید و کامال پاک کنید . برای اینکار ممکن است چندین بار آبکشی الزم باشد

کنید، پس از استفاده از الکل، مواد شوینده مایع لباس را روی آن ناحیه بمالید و  خواهید جوهر خودکار را پاکاگر می

 .بگذارید سه تا پنج دقیقه بماند

پارچه را بررسی کنید و لباس را بشویید اگر لکه از بین رفت، لباس خود را در یک چرخه منظم با استفاده از داغ ترین آب  

 .که برای پارچه ایمن است بشویید

ه باقی ماند، محلولی از سفید کننده مبتنی بر اکسیژن مانند وایتکس و آب خنک را مخلوط کنیداگر لک  . 

 .دستورالعمل های بسته را برای استفاده از مواد شوینده دنبال کنید 

 لباس را کامالً در زیر آب قرار دهید و اجازه دهید حداقل هشت ساعت خیس بخورد. اگر لکه باقی ماند، محلول تازه را

 .مخلوط کرده و تکرار کنید

 .به یاد داشته باشید قبل از خشک کردن لباس، بررسی کنید که لکه به طور کامل پاک شده باشد

 چگونه پاک کردن جوهر خودکار با استون ؟ 



 

ده شود  اگر می تواند روی لکه های جوهر خودکار باز هم کار کنید، برای استفاده از پاک کننده ناخن باید با احتیاط استفا

 . زیرا می تواند به پارچه ها آسیب برساند

 .ابتدا استوم را روی یک درز از داخل یا قسمتی از لباس تست کنید. اگر همه چیز خوب پیش رفت، به مرحله بعدی بروید

را به قسمت پارچه را با الک پاک کن به همان روشی که با الکل مالش داده شده است، بمالید. مطمئن شوید که ناحیه لکه دار 

 .تمیز و خشک حوله منتقل کنید زیرا جوهر پاک می شود

 . لباس را بشویید و بشویید تا کامل لکه از استون پاک شود

پس از اتمام، الک پاک کن ناخن را به طور کامل از روی پارچه بشویید و لباس را همانطور که در برچسب مراقبت توصیه 

 . شده است بشویید

  

وهر خودکار با اسپری مونحوه پاک کردن ج  : 

اکثر اسپری های مو حاوی الکل هستند که به حل شدن جوهر و از بین بردن لکه کمک می کند. سعی کنید اسپری مو با  

نید، اغلب مارک های ارزان قیمت بهترین هستندمحتوای الکل باال پیدا ک . 

 ناحیه رنگ شده را روی حوله قرار دهید 

رچه که لکه است قرار دهیدیک حوله تمیز و خشک زیر پا . 



 اسپری کنید و لکه را با اسپری مو پاک کنید 

 .لکه را کامال با اسپری مو اسپری کنید و با حوله تمیز دیگری پاک کنید تا لکه از بین برود

 .لباس را طبق توصیه ها بشویید

  

 : نحوه پاک کردن جوهر خودکار با شیر 

 

ین بردن لکه های جوهر، استفاده از شیر است. این روش نیاز به خیساندن یک شبه یکی دیگر از راه های مالیم برای از ب

 .دارد

 پارچه را در شیر فرو کنید

 .یک کاسه کم عمق یا ظرف دیگری را با شیر به اندازه ای پر کنید که وقتی پارچه زیر آب می رود، لکه جوهر را بپوشاند

 پارچه را خیس کنید 

در شیر خیس بخورداجازه دهید لباس یک شب  . 



 لباس را بشویید 

 روز بعد لباس را از شیر بیرون بیاورید و لباس را مطابق توصیه بشویید 

  

 : نحوه پاک کردن جوهر خودکار با سرکه و نشاسته ذرت

استفاده کردسرکه و نشاسته ذرت دو محصول رایج خانگی دیگر هستند که می توان از آنها برای از بین بردن لکه جوهر  . 

 مرطوب کردن با سرکه 

 . خیس کنید سرکه لکه جوهر را با

 یک خمیر سرکه و نشاسته ذرت درست کنید 

کنیدبا دو پیمانه سرکه و سه پیمانه نشاسته ذرت یک خمیر درست کنید و روی پارچه کار  . 

 بگذارید خشک شود 

 .بگذارید خمیر کامال خشک شود

 لباس را بشویید 

 .بدون اینکه خمیر را از روی لباس بردارید، لباس را بشویید

  

 نکات اضافی و سخن پایانی برای پاک کردن لکه جوهر 

لباس های رنگ تیره در نظر بگیرید. گزینه دیگر این است که آن را با   اگر لکه مزاحم است و بیرون نمی آید، مثال رنگ

 .یک تکه، روبان یا دکمه تزئینی پنهان کنید

توان با پوشیدن لباس دیگری روی آن پنهان کرد، مانند ژاکت روی  های موجود در یک مکان کمتر برجسته را نیز میلکه

دار با لکه جوهر روی آستینیقهپیراهن  . 

شامل تحقیق در این زمینه بوده و تست شده است اما باز برای اطمینان  تمامی مراحل نامبرده شده در مجله فروشگاه هیس

 از روش های ذکر شده ابتدا مراجل

تکه های جیب تست کنید و در صورتی که پارچه لباس باال رو روی یک ناحیه کوچک از لباس خود مانند درز ها و 

 هیچگونه آسیبی ندید میتونید روی مابقی لباس نیز 

 . شروع به پاک کردن کنید
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