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مقدمه

ســنگ  های ســاختمانی بــکار رفتــه در بناهــای مختلف، 

بــه عنــوان مــواد طبیعــی یم  تواننــد مانــدگاری طوالنــی 

داشــته و بــرای ســال  های متمــادی مــورد اســتفاده 

ایــن  از  اصولــی  نگهــداری  و  اســتفاده  گیرنــد.  قــرار 

ســنگ  ها باعــث افزایــش عمــر مفیــد و حفــظ زیبایــی 

و  گــردآوری  حاصــل  حاضــر،  راهنمــای  یم  شــود.  آن 

بررســی تخصصــی دســتورالعمل  های ارائــه شــده بــرای 

توســط  ســاختمانی  ســنگ  های  نظافــت  و  نگهــداری 

کــه  یم  باشــد  بین  المللــی  مجموعه  هــای  و  نهادهــا 

توســط تیــم تولیــد محتوای شــرکت راداســتون منتشــر 

شــده اســت. 

مرحلــه  ی نخســت و مهــم در انتخــاب نحــوه  ی صحیــح 

نگهــداری و نظافت از ســنگ  های ســاختمانی، شــناخت 

ــالش  ــا ت ــن راهنم ــت. در ای ــر اس ــورد نظ ــنگ م ــوع س ن

شــده اســت تــا نــکات مهــم و کاربــری در مــورد بیشــتر 

انــواع ســنگ  های ســاختمانی پرکاربــرد نظیــر مرمریت  ، 

گرانیــت  ، الیــم اســتون و مرمــر ارائــه گــردد.



فصل اول

اصول نگهداری و نظافت
از سنگ های ساختمانی
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بسیاری از سطوح سنگ کف، هنگام قرارگیری در معرض 

رطوبت، حالت لغزنده پیدا یم  کنند.

در این صورت، رعایت کردن 5 نکته برای کاهش خطرات 

احتمالی توصیه یم  شود:

پادری  های  از  سالن  ها،  یا  البی  ها  ورودی  در  مقابل   .1

مناسب برای خشک کردن کِف کفش  ها استفاده کنید.

هنگام  در  "لغزنده  عنوان  با  تابلوهایی  یا  برچسب   .2

خیس شدن" را در مکان  های مناسب نصب کنید.

2
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ملی  "مقررات  استانداردهای  و  دستوالعمل  ها   .3

ارائه  به پرسنل تعمیر و نگهداری سنگ  را  ساختمان" 

دهید.

پیروی  ساختمان  ملی  مقررات   22 شماره  مبحث  از   .4

کنید.

5. چند وقت یک  بار، سطح سنگ را با ِطی یا وسیله  های 

مشابه دیگر تمیز کنید تا آب  های ساکن و احتماال برف 

یا یخ، از سطح پاک شوند.
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5 نکته در ارتباط با شستشوی دوره  اِی سنگ کف

1. از شوینده  های اسیدی یا قلیایی پرهیز کنید!

ســطوح کــف را بطــور دوره  ای بــا مــواد شــوینده  ی خنثــی 

بــرای شستشــوی ســنگ کــف  و آب شستشــو دهیــد. 

)ماننــد  قلیایــی  شــدیدا  شــوینده  ی  مــواد  از  هیچــگاه 

وایتکــس( یــا اســیدی )ماننــد جوهــر نمــک( اســتفاده 

نکنیــد. اســتفاده از ایــن مــواد باعث تخریب ســطح ســنگ 

ــود. ــا یم  ش ــر روی آن  ه ــک ب ــاد ل ــما و ایج ش

2. بهترین گزینه  ، شوینده  ی خنثی!

بــرای ایــن کار، اســتفاده از شــوینده  هایی ماننــد صابــون 

یــا مایع  هــای ظرفشــویِی مالیــم و بــدون فســفات توصیــه 

یم  شــود. ایــن مــواد بــا ســنگ  های شــما کمتریــن واکنش 

شــیمیایی را داشــته و در نتیجــه آســیبی بــه آن نیم  زننــد.

4



3. حتی یک خط هم نباید روی سنگ شما بیفتد!

توجه داشته باشید، موادی مانند ماسه، شن و خاک به 

دلیل داشتن حالت ساینده، بیشترین آسیب را به سطح 

سنگ شما زده و باعث ایجاد خراش در آن یم    شوند.

4. لطفا با کفِش ِگلی وارد نشوید!

مطمئن شوید که سطح زیر پادری  های در ورودی، غیر 

معمول،  طول  به  نیم  خورند.  تکان  و  هستند  لغزنده 

لودگی  های دیگر، از کف  پس از پیمودن 8 قدم، خاک و آ

کفش  ها زدوده یم  شوند.
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5. مراحل شستشوی صحیح سنگ را یک بار مرور کنیم!

با  سپس  کنید.  مرطوب  را  سطح  کف،  شستشوی  برای 

دهید.  شستشو  را  سطح  شوینده،  محلول  از  استفاده 

اگر سطح شما شیب  دار است، شستشو را از پایین شروع 

کنید. در مرحله  ی بعد، سطح را با آب بشویید تا تمام آثار 

یاد داشته باشید که آب  محلول شوینده پاک شوند. به 

سطل شستشو باید به طور مرتب عوض شود. در نهایت 

سطح را با پارچه  ای نرم خشک کنید و اجازه دهید در هوای 

آزاد خشک شود.
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اما برای کف از چه سنگی استفاده کنیم؟!

بــرای انتخــاب ســنگ کــف، هــم توجــه بــه نــکات معمــاری 

فنــی  ویژگی  هــای  هــم  و  اســت  مهــم  زیبایی  شــناختی  و 

ــواع  ــکونی، ان ــای مس ــف واحده ــرای ک ــال ب ــور مث ــنگ. بط س

اســتفاده  گســترده  بطــور  چینــی  و  مرمریــت  ســنگ  های 

یم  شــوند. بــرای کــف محل  هــای پــر تــردد، ســنگ  هایی چــون 

ــوند.  ــه یم  ش ــاوم توصی ــای مق ــی و مرمریت  ه ــت، چین گرانی

ــن،  ــنگ  های تراورت ــز، س ــی نی ــای بیرون ــف محوطه  ه ــرای ک ب

گرانیــت و چینــی یم  تواننــد گزینه  هــای مناســبی باشــند.
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1-2- سنگ های کانترتاپ آشپزخانه
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اجازه ندهید حتی یک خط هم روی 
سنگ شما بیفتد
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هر چیزی به اندازه؛ حتی شوینده!

توجــه داشــته باشــید کــه اســتفاده ی بیــش از حــد از 

شــوینده باعــث ایجــاد یــک محــدوده ی لــک یــا رگــه روی 

ســطح ســنگ یم شــود. بنابرایــن بــه چنــد قطــره از یــک 

ــد. ــا کنی ــب اکتف ــوینده ی مناس ش

استفاده از آب فراموش نشود!

را  ســنگ  ســطح  شــوینده ها،  از  اســتفاده  از  پــس 

بالفاصلــه بــا آب شستشــو داده و ســپس بــا یــک پارچه ی 

ــد. ــک کنی ــرم خش ن
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1-3- سنگ  های نما
و محوطه  ی بیرونی ساختمان

15



1. در محیط  هایی چون استخر و حیاط، رشد 

خزه و جلبک در اثر رطوبت بسیار رایج است 

سطح  در  نامطلوب  نمایی  ایجاد  باعث  که 

خزه  و  جلبک  زدودن  برای  یم  شود.  سنگ 

محلول  های  و  آب  فشار  از  سنگ،  سطح  از 

سفید کننده  ی رقیق شده   استفاده کنید.
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تمیز  و  نگهداری  برای  رایج،  روش  های  از  استفاده   .2

کردن سنگ نمای بیرونی ممکن است عملی و مفید 

نباشد. با این حال، سنگ  های نصب شده در اندازه  های 

تا  گردند  پاکسازی  دوره  ای  بصورت  است  بهتر  بزرگ 

از سطح  یافته  ی هوا  لودگی  های تجمع  آ مواردی چون 

سنگ زدوده شوند.

3. سطوحی از سنگ که دسترسی به آن  ها آسان  تر است 

مانند پله  ها و پیاده  روها، باید بطور دوره  ای جارو شده 

و با استفاده از آب شستشو شوند تا آثار گرد و غبار از 

سطح سنگ پاک شود.

بازدید  شامل  است  بهتر  نما  سنگ  از  نگهداری   .4

دوره  ای از آن باشد تا مواردی چون نقص  های ساختاری، 

جابجایی  ها، تخریب و لک شدن سنگ مشخص شوند.
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1-4- سنگ های سرویس های بهداشتی
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شوینده   خنثی   و   بدون   صابون
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شیشه شور خنثی
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3. بطری هایــی چــون بطــری عطــر کــه ممکــن اســت 

حالــت مرطــوب داشــته باشــند را روی ســطح ســنگ 

قــرار ندهیــد. مــواد آرایشــی و بهداشــتی خــود را 

حتمــا بــر روی یــک ســینی یــا هــر شــی مشــابه دیگر 

قــرار دهیــد.



4. هرگــز از مواد شــیمیایی آرایشــی ماننــد الک ناخن 

یــا رنــگ مــو در نزدیکی ســنگ اســتفاده نکنید.

5. بــرای افزایــش براقیــت ســطوح صیقلــی ســنگی 

خــود یم توانیــد از انــواع پولیش هــای مخصــوص 

ــد. ــتفاده کنی ــنگ اس س

22



فصل دوم

پاکسازی انواع لک
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2-1- لک های روغنی

لک های روغنی شامل گریس، روغن پخت و پز و لوازم 

شدن  تیره  باعث  ها  روغن  این  بهداشتی:  و  آرایشی 

سطح سنگ یم شوند. در این مورد، لک ها باید بطور 

شیمیایی حل شده و از سطح سنگ جدا شوند.

برای این کار میتوانید از محلول های شوینده ی خانگی، 

آمونیاک یا استون استفاده کنید. توجه داشته باشید 

که نوع محلول شوینده باید متناسب با جنس سنگ 

شما انتخاب شود.
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2-2- لک های ارگانیک

ــو،  ــوه، تنباک ــای، می ــوه، چ ــامل قه ــک ش ــای ارگانی لک  ه

ایجــاد  لک  هــای  حیوانــی:  فضــوالت  و  پوســت  غــذا، 

ــه  ــل ب ــوه  ای متمای ــگ قه ــت، دارای رن ــن دس ــده از ای ش

صورتــی هســتند. بــرای پاکســازی آثــار ایــن لک  هــا، ابتــدا 

ــرون از  ــای بی ــود. در فض ــز ش ــد تمی ــی آن بای ــع اصل منب

ســاختمان، چنانچــه منبــع لــک حــذف شــود، معمــوال آب 

ــوند.  ــا یم  ش ــازی لک  ه ــث پاکس ــید باع ــور خوش ــاران و ن ب

25



در فضــای داخــل ســاختمان نیــز یم توانیــد از محلــول 

ســفید  )محلــول  پروکســید  هیــدروژن  درصــد   12

کننــده( و چنــد قطــره آمونیــاک بــرای پاکســازی لک هــا 

ــد. ــتفاده کنی اس
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2-3- لک های فلزی
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2-4- لک های حاصل از رنگ و جوهر
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 لک های حاصل از رنگ
کننــده  تعییــن  بســیار  زمــان  رنــگ،  پاکســازی  در 

اســت. بــا گــذر زمــان، پــاک کــردن رنــگ از ســطح ســنگ 

کــردن  پــاک  بــرای  هم  چنیــن،  یم  شــود.  دشــوارتر 

رنگ  هــای خشــک نشــده، بــا تمــاس دســت یــا هرچیز 

ــد. ــش نکنی ــنگ پخ ــز آن را روی س ــری، هرگ دیگ
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 پاکسازی رنگ  های پایه آب
اگــر رنــگ شــما پایــه آب باشــد، بــرای پــاک کــردن آن 

یم  توانیــد از فشــار آب اســتفاده کنیــد. توجــه داشــته 

ــگ  ــرای زدودن رن ــن روش ب ــتفاده از ای ــه اس ــید ک باش

ــت. ــاز نیس ــی کارس روغن
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2-5- لک های حاصل از آب
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2-6- لک های حاصل از دوده
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2-7- لک های حاصل از تاثیر اسیدها
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جلبــک،  ماننــد  زیســتی  یــا  بیولوژیکــی  لک هــای 

ــا، از  ــن لک ه ــرای زدودن ای ــارچ : ب ــنگ و ق ــزه، ُگلس خ

محلول هــای رقیــق شــده ی آمونیــاک، ســفید کننــده 

ایــن  بــه  یــا هیــدورژن پروکســید اســتفاده کنیــد 

صــورت کــه یــک فنجــان از محلول هــای یاد شــده را، با 

یــک گالــن )تقریبــا ۳.۸ لیتــر( آب ترکیــب کنیــد. توجــه 

داشــته باشــید کــه هیچــگاه محلــول ســفید کننــده 

ــازی  ــث آزادس ــرا باع ــد، زی ــب نکنی ــاک ترکی ــا آمونی را ب

ــد! ــد ش ــیم خواه ــای س گازه

2-8- پاکسازی لک های بیولوژیکی یا زیستی
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بــرای پــاک کــردن ایــن نــوع لک  هــا، مراحــل زیــر را دنبــال 

: کنید

1. سطح سنگ را پاک کنید.

2. روی لکه، مقداری پودر پولیش بریزید.

3. با یک اسپری، روی پودر چند بار آب بپاشید.

4. یــک دســتمال مرطــوب را بــه مــدت 20 ثانیــه تــا یــک 

دقیقــه روی ســطح مــورد نظــر بکشــید.

ثــار لــک هم چنــان باقــی مانده باشــد، یم  توانید  5. اگــر آ

مراحــل را دوبــاره تکرار کنید.

6. به محض پاک شدن لک، سطح را با آب بشویید.



فصل سوم

جالی سنگ
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را     کاهش

دهد
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فصل چهارم

زردشدگی سنگ
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4- اســتفاده از پارچــه یــا اســنفج کثیــف در 

ــرور  ــه م ــد ب ــود یم   توان ــنگ، خ ــازی س پاکس

ــرای  ــود. ب ــنگ ش ــطح س ــدن س ــث زرد ش باع

نظافــت ســنگ هــا حتمــا بایــد از پارچــه یــا 

ــود. ــتفاده ش ــز اس ــنفج تمی اس
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آهن  شدن  اکسید  علت  به  شدگی  زرد  چنانچه 

است. ضماد  از  استفاده  راهکار  بهترین   باشد، 

و  جاذب  ماده  یک  از  ترکیبی  حقیقت  در  ضماد 

مانند  شیمیایی  ماده  است.  شیمیایی  ماده  یک 

هیدروژن پروکسید )محلول سفید کننده( به لک 

حمله یم کند و ماده جاذب مانند پودر تالک )پودر 

بچه( یا پودر گچ، باعث جذب لک در خود یم شود. 

انتخاب  باید بر اساس نوع سنگ  ماده شیمیایی 

شود تا باعث تخریب سطح آن نگردد.
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1- A Guide to the Care & Cleaning of Natural 
Stone. Marble Institute of America

2- Stone and tile care guide. Natural stone conser-
vation and restoration Techston 

3- usenaturalstone.org

4- marblerestore.com

5- cleanfax.com

6- bobvila.com
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