
 : نماي ساختمان نکاتی در تمیز كردن
  

در مواقـع   به طور مسلم ، -١: ساختمان نكاتي را بايد رعايت كرد كه به شرح زير مي باشد  در تمیز كردن نماي

انـدودھاي شـیمیايي مـالت پاشـیده      بنايي روي سطوح ديوارھاي آجري ، سنگھاي نما ، اندودھاي سـیماني و 

 .اين مالتھا از سطح نما گرفته شود مي شود كه قبل از سكني گزيدن در ساختمان بايد
 آجرھايي ديده مي شود كه در اثر مكش آب و يا جذب رطوبت ، نمكھـاي موجـود در گـل    ه سفید رنگ درشور -2

ناچیز بـودن آن را جـارو مـي     ابتدا به علت. پخته را به شكل كپك بر سطح آجركاري ساختمان نمايان مي سازند

با شستن برطرف نشد ، بـا اسـید    اگر. آب و جارو مي شويیم  چنانچه شوره زياد باشد ، آن را چند بار با. زنیم 

  .شـــــــوره ھـــــــاي حاصـــــــله را از نمـــــــا پـــــــاك مـــــــي كنـــــــیم  رقیـــــــق و بـــــــرس ســـــــیمي ،

اسـت دوده   بزرگ صنعتي ، سطوح تمامي بناھايي كه در كنار كارخانـه ھـا قـرار دارنـد ، ممكـن      در شھرھاي -3

ا اگـر دوده چـرب باشـد ، بـه     امـ . تمیـز كـرد   چنانچه دوده چرب نباشد ، با جارو و گردگیري مي توان آن را. بگیرد 

تا غلیظ استفاده مي كنیم كه پس از مصرف ، فورا بايد سطح نمـا را   نسبت غلظت چربي آن از اسیدھاي رقیق

سطح آجركاري و يا سنگھاي  قابل توجه اينكه استفاده از اسید غلیظ بايد به اندازه اي باشد كه. بشويیم  با آب

مانند آھن و مس بـر سـطح نمـا اثـرات ناھنجـاري مـي        زنگ فلزات -۴. آھكي دچار فرسودگي و خوردگي نشود

در  ديوار نما اشكاالتي ايجاد مي كند و بايد زدوده شوند ؛ زيرا ريشـه ھـاي فرعـي    رشد خزه ھا نیز بر -۵. گذارد

ھمچنین حشـرات  . آجرھا مي شود  بند آجركاري كه مالت خاكي دارد ، اثر مي كند و باعث لقي و جا به جايي

 -۶. النه مي كنند و زندگي انسان را دچـار مخـاطره مـي سـازند     اكتريھا البه الي شاخه ھا و برگھاي خزه ھاو ب

سـازد كـه رفـع     موضعي مانند تركیدگي لوله در خاك و ديوار پیش مي آيد و نما را نا زيبا مي شوره بر اثر رطوبت

طح ديوار و نما به ھنگام كار كـه نحـوه برطـرف    س پاشیدگي قیر يا آسفالت در -٧. نقايص آن را در باال شرح دادم

 دوده قھويه اي و سـیاه  -٩. رنگھاي روغني مانند نقاشیھا و شعار نويسي ديواري  -٨. كردن آن ذكر خواھد شد

مرور زمان ، لكه لكه و يا بي رنگ  نماھاي رنگ آمیزي شده كه بر اثر – ١٠. كه از دودكش بخاريھا بوجود مي آيد

در ادامه به طور كامل موارد ذكر شده را توضیح خواھم . آمیزي شوند ين حالت ، بايد دوباره رنگمي شوند و در ا

مي توانیم روي  زماني كه جرمه روي نما ناچیز و سطحي است ، -١: روش تمیز كردن نماي ساختمان  ..... داد

يا مويي و در مواردي سنگسـاب  سنباده غیر سیمي  آن آب بپاشیم و ھنگام حركت آب از باال به طرف پايین ، با

اگر جرم روي نما زيـاد باشـد ،    -٢. با آب گرفتن جرمھا ، نما را تمیز كنیم سپس. دستي سطح را سايش دھیم 

تمیز كـردن آن ، از روش تمیـز    نما به رنگ روغني آغشته باشد و يا مورد ديوارنويسي واقع شده باشد ، براي يا

در اين روش ، بايد فشار ماسه اي بحدي . استفاده مي كنیم  ار دستگاهكردن مكانیكي و وزش ماسه اي با فش

دارند ؛  معموال اين روش براي نماھايي مفید است كه مصالح سخت. خلل و فرجھاي ريز نكند باشد كه نما دچار

بـراي  قطرھاي مختلف وجـود دارد كـه از آنھـا     در اين دستگاه ، چھار نوع شلنگ با. مانند سنگ كاريھاي تزئیني 

ذكر است كه نوع ماسه ھاي به كاررفته در اين عمل بايد غیر سیلیسي  الزم به. زدودن جرم استفاده مي شود

آيد ، پس از پايان كار با  براي كارگران زيان آور نباشد و ھمین طور غبارھايي را كه از ماسه به وجود مي باشد تا

آب ممكـن اسـت از درزھـا بـه قسـمتھاي داخلـي       پاشـیدن   بديھي است كـه . آب مي شويیم و تمیز مي كنیم 

 نیز توجه گردد كه برسھاي مكانیكي كه با چرخش و حركت دوراني سطح را تمیز مي در آخر. ساختمان اثر كند 

ثانیا گرد حاصـله بـراي كـارگران زيـان آور      كنند بايد با دقت انجام شوند تا اوال امواجي در سطح نما بوجود نیايد و

برخي از مـواد شـیمیايي و نمكھـا مـي تواننـد در نمـا ھـاي سـنگي ،         : شیمیايي  تمیز كردن نما با مواد. نباشد

وجود آمدن لكه و حفره ھايي در  و نما با مصالح ديگر ، خسارت كلي وارد آورند و باعث تخريب آنھا و يا به آجري

% ١٠اين اسید را به مقدار : اسید رقیق فلوئوريدريك  -١: كنم  ھا به موارد زير اشاره ميسطوح شوند كه بین آن

. مـالیم   كنیم و با قلم ، چكته و يا فرچه بر سطحي كه قـبال بـا آب خـیس شـده اسـت ، مـي       با آب مخلوط مي



ك كردن زنگ براي پا: فسفريك  اسید -٢. سپس با برس چرمي سايش مي دھیم و بالفاصله با آب مي شويیم

سطحي كه قبال خیس كـرده ايـم ، میـزنیم و بـا بـرس نـرم        آھن ، محلول اسید فوق را با سمپاش و يا برس به

اين اسـیدھا سـطح شیشـه را مـي     . و بالفاصله آن را با آب شستشو مي ئھیم  ديگري بر كحل آن مي كشیم

نماسـازي رو كـار از بـین     كنار پنجره و يا به اين ترتیب ، جالي سنگھاي نما در. دچار يخزدگي مي كنند  خورند و

پاشـیدن شـدن اسـید    . بعضـي مـوارد سـوراخ مـي كننـد       در ضمن ، تخته ھاي زير پايي را فاسد و در. مي رود 

با دسـتگاه ، آب گـرم و   : تمز كردن بوسیله بخار آب  -٣. شديد مي شود مذكور بر دست و بدن سبب سوختگي

؛ امـا اسـتفاده از    خي از موارد سطح نما در بخار آب حل و شسته مي شودبر. بر سطح كار مي پاشیم  بخار را

نكتـه اي را بنـده يـادآوري مـي كـنم كـه قبـل از         در آخر نیـز . اين روش از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نیست 

 زتمیز كردن كل نما ، سطح كوچكي را به طور آزمايشي تمیز مي كنیم و پس ا استفاده از مواد شیمیايي جھت

مـواردي ، اسـتفاده از آب تنھـا ، سـبب      در. اطمینان از اينكه اشكالي پیش نخواھد آمد ، نما را پاك خواھیم كـرد 

تمز كردن دوده از . شود كه در اين صورت ، سطح كار دائم شوره مي زند انتقال نمكھا از دل كار بر سطح كار مي

و مـواد كـف كننـده ،     مي شود ، مي توان با آب گرملكه ھايي را كه از دوده بخاري حاصل  -١: شستشو  نما با

 -٣. بار شستشو با آب و صابون ، تمیـز مـي شـود    چنانچه دوده چرب باشد ، دو تا سه -٢. بويژه صابون شست

بر  خمیري تھیه كرد و" تري كلروراتیلن" و يا " تالك" يا " مھل" مي توان از گل  چنانچه دوده بسیار چرب باشد ،

و بايـد  . غلیظ را از آن گرفـت  و پس از خشك شدن ، سطح مذكور را با برس تراشید و چربي سطح لكه گذاشت

الزم به ذكر است كه . خطر تنفسي براي كارگران پیش نیايد دقت شود كه اين عمل در ھواي آزاد انجام شود تا

 دود در خلـل و . داخلي مانند آبگرمكن و بخاري به علت سـطوح غیـر صـیقلي آنھاسـت      گرفتگي در دودكشھاي

معمـوال از  . مـي كنـد    فرجھاي آنھا و بويژه در لوله ھاي سیماني نشست و پـس از مـدتي دودكـش را مسـدود    

بـا  . دودكش مي بنديم و بعد باال و پايین مي كشـیم   پشت بام ، سنگ كیلو را با طنابي محكم به درون سوراخ

دودكش بمراتب  زبري نیز اطراف وزنه ببنديم ، جداره اگر پارچه. سوراخ آن بیرون مي ريزد  اين عمل ، دوده ھا از

مجموعه اي از فنرھا و وزنه است كه براي تمیز  در بازار ايران نیز وسیله موجود مي باشد كه. بھتر پاك مي شود

 لكـه  -١: پاك كردن اثـرات قیـر و قطـران از روي نمـاي سـاختمان      . قرار مي گیرد كردن دودكش ھا مورد استفاده

" گـل مھـل  " و يـا  " تالـك " از تركیب  و قطران را مي توان تراشید و اثرات باقي مانده آن را با خمیري كهھاي قیر 

پس از . به دست مي آيد ، پاك نمود" جوھرھاي معدني" و يا " كلروراتیلن  تري" و يا " تولوئن " حاللي ھمچون 

مواد شـیمیايي اسـت ،    لم ، چون اينبه طور مس. شدن خمیر ، آن را با برس از سطح نما مي تراشیم  خشك

ھنگام صبح كه ھوا خنك است ، با احتیاط كامل مـي تـوان    -٢. كاركردن با آنھا با احتیاط و دقت الزم انجام شود 

صـورت مـذاب و    مي توانیم پارافین را روي محلي كه قیـر بـه   -٣. قیر را از سطح كار تراشید با ضربه نوك كاردك ،

لولـه ھـاي بخاريھـايي كـه گـالوانیزه       -4 .سته است ، بكشیم و لكه ھـا را پـاك كنـیم   لكه بر سطح آجركاري نش

آبه قھوه اي رنگي در سطح نما ايجاد مي كنند كه با آغشته سازي محل  نیستند ، در اثر آب باران و برف ، زنگ

" منگنز را نیز با يـك واحـد    اثرات موجود از لكه ھاي قھوه اي -۵. پارافین ، لكه ھا از بین خواھند رفت  به محلول

 -۶. در چھار واحد آب حل مي كنیم ، مي توانیم از بین ببريم كه" اسید استیك " و يك واحد " پراكسید ھیدروژن 

شود ، بر  مرطوب با نما ، رنگھاي خاكستري و قھوه اي كه از صمغ چوب و يا مازوت خارج مي در تماس چربیھاي

. را در چھار واحد آبگرم و داغ حل مي كنیم " اكزولیك" ردن آنھا ، محلول اسید براي پاك ك. سطح نما اثر مي كند

باز . آغشته مي كنیم و با مالش برس سیمي ، نگھا را از بین مي بريم  سطح رنگي را با محلول به دست آمده

يل كامل ايمني وسا ھم يادآوري مي كنم كه چون مواد مصرفي ، شیمیايي ھستند بايد اين كارھا را با ھم و باز

 و توجه خاص به اصول صحیح انجام داد
 


