روش اﺻﻮﻟﯽ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺣﺸﺮات از روی ﺑﺪﻧﻪ
ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮدرو ﺑﻮده ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺣﺸﺮات ﻣﺮده ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺸﺮات در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ
آن ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ.
ﭘﺎک ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاد اﺳﯿﺪی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮردﮔﯽ و از ﺑﯿﻦ

رﻓﺘﻦ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ روی ﺑﺪﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ زدودن ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺪن و ﺧﺮاﺷﯿﺪن ﺣﺸﺮات و
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﻧﮓ ﺧﻮدرو ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮی زدودن ﻓﻀﻮﻻت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و آﺛﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺸﺮات از
روی ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰی ﺧﻮدروی ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن آﺛﺎر ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺸﺮات را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﺎک ﮐﺮدن آﺛﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎ از روی اﺟﺰای ﺧﻮدرو ﻣﺜﻞ ﺳﭙﺮ
و و ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه و ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و اﻫﻤﯿﺖ دارد.
در درون ﺑﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺸﺮات ﻣﻮاد اﺳﯿﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﺧﻮرد روی ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو
ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﻧﮓ اﺟﺰای اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از زدودن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻟﮑﻪ ای روی ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.

ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺮاﺷﯿﺪن و ﯾﺎ ﮐﻨﺪن ﺟﺎی ﺣﺸﺮات و ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺸﯿﺪن اﺛﺮ ﺣﺸﺮه
را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ رﻧﮓ ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

درﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده از راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻨﺪن رﻧﮓ ﺧﻮدرو ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﺗﺮ و ﺣﺘﯽ
ﻣﻘﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﻨﺪن و ﭘﺎک ﮐﺮدن اﺛﺮ
ﺣﺸﺮه ﺑﺎ دﺳﺖ و ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل اﺳﺖ .زﯾﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺛﺮ ﺣﺸﺮات ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
رﻧﮓ ﺧﻮدرو آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده داﺋﻤﯽ از ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دراز ﻣﺪت ﺑﺮ
روی ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﺷﻔﺎف ﮐﻠﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ  wd40را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻟﮑﻪ را ﺑﻪ روﻏﻦ آﻏﺸﺘﻪ
ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن آن ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻐﺎزه
ﻫﺎی رﻧﮓ ﻓﺮوﺷﯽ و اﺑﺰار ﺧﻮدرو ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﭼﻪ ﯾﺎ اﺳﮑﺎچ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺎک
ﮐﺮدن ﻟﮑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرواش ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ روش را ﻫﻢ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در

ﮐﺎرواش ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪ دﻗﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.

اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮارد ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ،ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ،ﻓﺮﭼﻪ ﮐﺸﯿﺪن و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺪن ﻣﺤﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﺣﺸﺮات

ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .آن ﻫﻢ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد آن ﻗﺴﻤﺖ از
ﺧﻮدرو اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺸﺮات ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﮔﺎﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻟﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮدروﻫﺎﺳﺖ.
زدودن ﺣﺸﺮات و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت و

ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﺸﻪ دﺷﻮار ﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻏﯿﺮ روﻏﻨﯽ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺷﯿﻮه

ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻘﺎط ﻟﮑﻪ دار اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ را ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ آﻏﺸﺘﻪ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﻤﺎل را ﺑﻪ آب و ﺻﺎﺑﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮ روی ﻣﺤﻞ ﻟﮑﻪ
ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﭘﺎک ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎﯾﺒﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ
دﺳﺘﻤﺎل ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻤﺎل ﻫﺎی ﻋﺎدی از ﺧﻮد ﭘﺮز ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و از ﻧﺮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﻤﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آب و ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺗﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪاری ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آب و ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ

اﺳﺖ .ذرات ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﺮاش روی ﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮدرو ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
راه ﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ﮐﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای
ﻟﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎﯾﺒﺮ ﭘﺎک ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ از اﺳﮑﺎچ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم ﻓﻠﺰی  000اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اﺷﺎره ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺟﺎی ﺣﺸﺮات از روی ﺷﯿﺸﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪاری
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ی ﮐﻮﻻ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﯿﺪی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ی ﺟﺎی ﺣﺸﺮات را ﺣﻞ ﮐﺮده و
ﭘﺎک ﮐﺮدن آن را ﺳﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ آن
ﻣﺤﻞ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﻣﻮرد و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ
ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺪل ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﻟﻮﮐﺲ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮﭼﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ را دارﯾﺪ.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت و ﺑﺮای ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن

ﺣﺸﺮات ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو آن ﻫﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﻪ رﻧﮓ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺎن وارد ﻧﺸﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

