
 

شستشوی خودرو: نظافت و  

 محافظت از رنگ مراقبت و نگهداری ماشین میتواند در سالم ماندن آن تاثیر بسزایی داشته باشد. یکی از مراقبتهای ظاهری خودرو

دارد. همچنین یکی از مهم ترین عامل های فروش خودرو سالمت رنگ آن است. است که تاثیر بسیار زیادی بر زیبایی خودرو  خودرو

عوامل مختلفی که بر روی رنگ بدنه خودرو تاثیر میگذارند عبارتند از میزان گرمی و یا سردی هوا، رطوبت موجود در هوا، میزان گرد 

نابراین بهترین روش شستن ماشین بسیار با اهمیت بوده و غبار و از همه مهم تر آلودگی هوا که در شهرهای بزرگ بسیار زیاد است. ب

و اگر درست انجام نشود، نه تنها از رنگ خودرو مراقبت نمیشود بلکه باعث تخریب رنگ خودرو هم میشود. البته شستن بیش از حد 

وینده های مخصوص ماشین هم ممکن است که ماشین را کدر کند، همچنین به نظافت داخل خودرو هم باید اهمیت داد که با ش

 .میتوان اینکار را کرد

 

 بهترین روش شستن ماشین:

 زمان مناسب برای شستن خودرو

بهتر است در روز نیمه آفتابی یا در سایه خودروتان را بشویید و از شستن خودرو در روزهای آفتابی پرهیز کنید. نور خورشید موجب 

میشود. قبل از شستن خودرو تمامی قسمت های ماشین را با شلنگ آب  خشک شدن سریع ماشین و ایجاد لکه بر روی بدنه ماشین

بگیرید تا مواردی مثل چوب میوه، فضوالت پرندگان، حشرات مرده و شیره درختان از سطح خودرو پاک شوند. اگر این موارد روی 

 .خودرو باقی بماند با کشیدن اسفنج ممکن است رنگ اتومبیل آسیب ببیند

 

 اسب خودروانتخاب شوینده من

هنگام شستن ماشین از دو سطل استفاده کنید و داخل یک سطل آب و شوینده و داخل سطل دیگر آب تمیز بریزید. هنگام شستشوی 

ماشین اسفنج را مرتبا بشویید و آب آن را بگیرید و سپس داخل آب و کف فرو ببرید. یکی از اشتباه هاتی که در شستن خودرو ممکن 

 نمیشود تمیز  خودرو واقع در دهید انجام را کار این اگر ج کثیف داخل سطل دارای شوینده است. است انجام دهید آب کشیدن اسفن

از مواد شستشو خودرو و یا شامپو خودرو   هک باشید داشته توجه. شد خواهد پخش خودرو های قسمت همه به ها آلودگی بلکه

 :استفاده کنید که در ادامه به توضیح آن هم میپردازیم

شوی نامناسب یکی دیگر از مواد شیمیایی است که می تواند به رنگ خودرو آسیب جدی برساند. توجه داشته باشید که مایع شست

مایع شستشویی که برای شستن بدنه خودرو استفاده میشود قلیایی باشد، زیرا مواد اسیدی برای رنگ خودرو بسیار آسیب رسان 

خودرو استفاده کنید. از مایع ظرفشویی، صابون لباس شویی و دیگر پاک کننده  است. پیشنهاد میشود که از مایع شستشوی مخصوص
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 طراحی اینکار برای که کنید استفاده خودرو شامپو های خانگی هنگام شستن ماشین پرهیزکنید. برای شستشوی ماشین میتوانید از

 .است شده تولید و

 و الی و گل وغبار، گرد ریز ذرات دوده، ها، آلودگی  ایجاد کف مخصوصاین محصول ساختار متناسب با رنگ خودرو را دارد و با 

 وارد خودرو رنگ به ای صدمه هیچ تخصصی غیر های شوینده از بسیاری مانند آن بر عالوه. میبرد بین از راحتی به را ها کثیفی دیگر

بدنه تمام خودرو قابل استفاده است. شستن ح ماشین را براق میکند و برای شستشوی سپر، رینگ و سط خودرو شامپو. کند نمی

 .ماشین با این شامپو موجب کاهش چسبندگی آلودگی ها شده و ماشین برای مدت بیشتری در شرایط عادی تمیز خواهد ماند

 

 ش استفاده از شامپو شستشوی خودرورو

 کف خوبی به کنید مخلوط آب سطل یک با را شامپو برای استفاده از شامپو خودرو ابتدا مقدار کمی) اندازه یه درب شیشه نوشابه( 

 خودرو شستشوی بار چندین برای میتوان را شامپو یک و دارد خوبی غلظت زیرا است کافی ماشین شستشوی یکبار برای و میکند

دارند و دارای ه خویی رایح. میشود محسوب مزیت یک که است آن گریزی آب ماشین شامپو های ویژگی از دیگر یکی. کرد استفاده

است که عالوه بر کار شامپو کار واکس را هم انجام میدهد. با ایجاد  شامپو واکس قیمت های مناسبی هستند. نوع دیگر این شامپوها

 بعدی شستشوی در میشود باعث و کرده جلوگیری خودرو بدنه روی آلودگی گونه هر چسبیدن از الیه محافظتی روی بدنه خودرو، 

 .شود جدا بدنه روی از راحتی به واکس الیه همراه به ریز ذرات و آلودگی

 

 تخاب دستمال و حوله  مناسب خودروان

عمل شستشو را با مالیمت انجام دهید و از اسفنج هایی که مخصوص خودروها هستند استفاده کنید. این اسفنج ها به خوبی کف 

شستشوی خودرو می شوند و آب را به خوبی جذب میکنند. پس از کثیف میکنند و نرم هستند و مانع از ایجاد خط و خش در هنگام 

 .شدن می توانید آنها را بصورت دستی و یا با ماشین لباسشویی با آب سرد بشویید

خشک کردن خودرو به اندازه شستن آن اهمیت دارد وقتی آب بخار میشود قطره ها ناپدید می شوند اما مواد معدنی موجود در آنها 

مانند و در صورت خشک نکردن خودرو لکه بر روی سطح خودرو ایجاد می کنند. برای خشک کردن از دستمال میکروفایبر  باقی می

بدون لبه دوخت که به رنگ بدنه خودرو آسیب نمی زند استفاده کنید و قسمت های مختلف خودرو را خشک کنید. از این حوله 

ه به کیفیت و ماندگاری باالی دستمال ها و حوله های مایکروفایبر می توان از آنها برای جذب و پاک کردن آب استفاده کنید. با توج

 .به دفعات استفاده شود

 

 دستگاه شستشوی خودرو



شما میتوانید عالوه بر  ستگاه  ستفاده از این د ست. با ا شو با کارواش خانگی ا ست ش شین  ستن ما ش یکی دیگر از ابزارها و روش 

سیار باالیی در از بین بردن انواع در منزل، حیا شستشوی خودرو شویید. این دستگاهها کارآمدی ب ط و یا سطوح دیگر را به خوبی ب

شت هزینه  صرفه جویی در هزینه و زمان و کم کردن دفعات رفتن به کارواش، بازگ سطح بدنه خودرو دارند و با  آلودگی ها از روی 

با آب کار میکنند میتوان از دستگاه کارواش بخار استفاده کرد. این دستگاه با  بسیار باالیی دارند. عالوه بر کارواش خانگی که معموال

ستگاه  ضد عفونی میکند. از د سیار باالیی  سطوح را با کیفیت ب شار باال عالوه بر برطرف کردن آلودگی ها،  ایجاد بخار آب در دما و ف

س شوی بدنه خودرو میتوان برای تمیز کردن  ست ش طوح داخلی کابین خودرو مانند تودری ها، کانال های ایر کارواش بخار عالوه بر 

 .کاندیشن، سقف، جلو داشبورد و زیر پایی ها استفاده کرد

یکی از کارهای مهم نگهداری خودرو شستشو و نظافت آن است که باعث میشود خودرو هم زیبایی ظاهری خود را حفظ کند و هم 

ای بیرونی و داخلی خودرو از دو روش دستی و ماشینی استفاده میشود. به دیرتر فرسوده و خراب شود. برای نظافت قسمت ه

 داخل شستشوی بخش های داخلی خودرو هم باید به اندازه روش شستن قسمتهای بیرونی ماشین اهمیت داد. برای شستشوی 

 قطعات ی مجموعه از خودرو داخلی فضای. کرد استفاده کابین داخل شستشوی تخصصی محصوالت از باید دستی روش به کابین

 .طلبد می را خود خاص نگهداری کدام هر و است شده ساخته متفاوتی ساختارهای با مختلف

 

 

 نظافت داخل خودرو:

 نظافت داخل:

ابتدا کفی ها را برداشته در صورتیکه کفی خودرو پالستیکی است آنها را تکانده و سپس آنها را بشویید و بگذارید تا در هوای باز 

خشک شوند. در صورتیکه کف خودرو موکت شده باشد می توان آن را درون خودرو نظافت کرد. برای نظافت سطح داخلی 

ل مناسب کف خودرو را تمیز نمایید و برای نظافت صندلی ها از ناز یک کردن وصل با. کنید استفاده جاروبرقی از میتوانید  خودرو

نازل مکنده مخصوص شکاف ها استفاده کنید. برای بخش های زیرین صندلی های جلو،  نازل مبل، و برای نظافت درزهای صندلی از

 .ابتدا صندلی را به کمک اهرم های آن به عقب حرکت دهید سپس تمیز نمایید

 

 نظافت داخل قطعات خودرو:

محلول میتوان براحتی بدنه داخلی برای شستشوی داخل خودرو از مایع تمیز کننده مخصوص خودرو استفاده کنید. با استفاده از این 

خودرو و همچنین سقف، ستون و صندلی خودرو را تمیز کرد و بوی نا مطبوع سیگار و دوده را از بین برد. برای شروع کار تمیزکننده 

ه دلیل را روی بدنه داخلی اسپری کرده و با کشیدن دستمال تمامی کثیفی و جرم و بوی نامطبوع را از داخل خودرو پاک کنید. ب

قدرت پاک کنندگی باالی این مواد، تمام لکه های سخت و کهنه از بین رفته و بدنه داخلی خودرو از هرگونه کثیفی و آلودگی تمیز 

 .خواهد شد. این محصول دارای محافظ بافت سقف و پالستیک می باشد



 براق کننده خودرو:

 طبیعی ز واکس داشبورد است که خاصیت تمیزکنندگی و براق کنندگیهای زیبا سازی و محافظت داخل خودرو استفاده ایکی از راه

 و واکس اصلی کار واقع در. میشود پالستیکی و الستیکی قطعات و داشبورد عمر طول افزایش باعث معطر محصول این. دارد هم

کثیفی هایی که بر روی سطح داشبورد قرار گرفته اند را از بین ببرد و درخشش خاصی به  و ها لکه که است این داشبورد اسپری

داشبورد دهد. یکی دیگر از مزیت های آن این است که باعث ایجاد نرمی و جلوگیری از خشکی جلو داشبورد شده و مانع از نفوذ نور 

واکس استفاده می کنید نگران ماندن چربی ها بر روی داشبورد آفتاب و تاثیر گذاشتن آن بر روی داشبورد میشود. هنگامی که از 

نباشید. چون خیلی زود واکس خشک می شود. اسپری داشبورد میتواند مات کننده، براق کننده، محافظت کننده و تمیزکننده باشد 

 .که برخی از محصوالت چند ویژگی را باهم دارند

 

 نظافت سطوح چرمی داخل خودرو:

کننده و ترمیم کننده چرم برای تمیز کردن چرم صتدلی های خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول عالوه بر محلول تمیز 

جنبه نظافتی جنبه محافظت از چرم خودرو را نیز دارد. این محلول باعث میشود که سطوح چرمی دیرتر فرسوده و یا خراب شوند. 

د که عالوه بر ایجاد براقیت روی چرم، از چرم در برابر خشک شدگی، ترک خوردگی و این مواد همچنین براق کننده ی طبیعی دار

زرد شدن زود هنگام بر اثر تابش نور خورشید محافظت میکند. عالوه بر آن باعث مرطوب سازی چرم می شود که در اینصورت چرم 

 .ماشین زود از بین نمیرود

 

 تصفیه کننده و خوشبو کننده هوای خودرو:

گیر آن هستیم. از آنجا که درون خودرو محیطی در ی هوا یکی از مشکالت و معضالت امروزه است که می توان گفت که همه ما آلودگ

بسته است، استفاده از دستگاه ضدعفونی کننده هوای داخل خودرو با فیلترهایی که دارد باعث از بین بردن باکتری ها، میکروب ها 

صا این دستگاهها برای کسانی که بیماری قلبی و ریوی دارند و از آلودگی هوا رنج میبرند بسیار و عوامل بیماری زا می شود. خصو

مناسب است. همچنین دستگاه تصفیه هوای خودرو برای اشخاصی که ساعات بیشتری از روز را در خودرو به سر میبرند بسیار ضروری 

ید، میتوانید از خوشبوکننده داخل خودرو استفاده کنید. برخی از است. اگر عالقه مند به خوشبوکردن هوای داخل خودرو هم هست

 .دستگاههای تصفیه هوای خودرو کاربری خوشبو کنندگی هوا را نیز دارد

 

 جمع بندی:

به طور خالصه برای نظافت داخل خودرو میتوان گفت: در ابتدا کفی های خودرو را شستشو دهید. در مرحله بعد با استفاده از محلول 

زکننده مخصوص داخل خودرو، قطعات داخلی را تمیز کرده و برای محافظت از داشبورد وکنسول جلویی از واکس مخصوص آن تمی



استفاده کنید. برای تمیز کردن و محافظت از سطوح چرمی از مایع ترمیم کننده چرم استفاده کنید. در انتها برای ضدعفونی و تصفیه 

هوا و خوشبوکننده ها با رایحه مورد عالقه خود استفاده کنید. حاال ماشین شما تمیز و ضدعفونی هوای داخل کابین از دستگاه تصفیه 

 .و خوشبو شده است

 

 منبع: سامیا پارت

 

 

 

  

 


