
 

 

  

                                        

                             

 

 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

Đá LG HI-MACS mang đến sự tự do trong thiết kế ở khả 

năng tạo ra bề mặt không có đường nối của mặt bàn, 

mặt bếp hoặc tấm chắn nước. Đa dạng về mẫu mã và 

màu sắc, đá LG HI-MACS có thể chế tác thành những 

đường thẳng sắt bén nhất hay những đường cong mềm 

mại nhất. 

Đá LG HI-MACS không chỉ cung cấp sự linh hoạt trong 

thiết kế mà còn mang đến nhiều lợi thế trong việc bảo trì 

và sửa chữa. Đây là loại chất liệu không có những lỗ nhỏ 

li ti, có tính kháng bẩn cao, tạo ra độ bền cao hơn so với 

các vật liệu truyền thống khác.  

Sản phẩm LG HI-MACS có thể sửa chữa một cách dễ 

dàng, vết trầy xướt, sứt mẻ và những hư hỏng khác 

trong quá trình sử dụng có thể được khắc phục và bề 

mặt sản phẩm được khôi phục lại trạng thái như ban đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH 

▪ Dễ dàng chế tạo và lắp đặt liền một mảnh, không 

thấy mối nối 

▪ Thiết kế linh hoạt, màu sắc và kiểu dáng phong phú 

▪ Đa dạng cách xử lý góc, cạnh, tấm chắn nước và 

khoét lỗ chậu rửa 

▪ Có thể sửa chữa khi bị sứt mẻ hoặc trầy xướt 

▪ Không lỗ nhỏ li ti – bề mặt bền và hợp vệ sinh  

▪ Chống gỉ sét và các chất hóa học 

▪ Cấu trúc liên kết chặt, độ bền cao 

▪ Bảo hành chất liệu 10 năm 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

SẢN PHẨM LG HI-MACS 

                   

                  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XNK LAM NGUYÊN 

33/10 Thủy Lợi, P. Phước Long A, Quận 0, TP.HCM 

Tel:  08.37 447 333~555  Fax:  08.37 447 097 

HP:  0902 580 095~7 

Web:  www.blueace.com.vn  

Email:  info@blueace.com.vn   
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Sản phẩm HI-MACS có tính kháng bẩn, hợp vệ sinh và dễ 

lau chùi, thích hợp để làm mặt bếp, mặt quầy và các ứng 

dụng bề mặt dễ bị tác động của độ ẩm và hao mòn khác. 

Cà phê, mực in và những vết bẩn khác cũng ít ảnh hưởng 

thậm chí với những khu vực được sử dụng thường xuyên 

nhất. Trên thực tế, không cần những loại sản phẩm tẩy 

rửa đặc biệt nào để giữ cho sản phẩm HI-MACS luôn 

sáng đẹp. 

Sản phẩm HI-MACS rất cứng và bền những cũng như 

nhiều loại chất liệu trang trí khác, nó có thể bị hư hại 

nếu lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách.  

Dưới đây là những chỉ dẫn sử dụng và bảo quản sản 

phẩm giúp tránh gây ra hư hại nặng cho sản phẩm HI-

MACS. 

Tẩy rửa thông thường 

Sản phẩm HI-MACS không chứa những lỗ nhỏ li ti nên có 

thể được dễ dàng lau sạch bằng vải hoặc miếng xốp 

thấm nước hoặc chất tẩy nhẹ thông thường như Mr. 

Clean® 

Nếu bề mặt sản phẩm bị mờ, có thể dùng các chất cọ 

rửa mạnh hơn như Ajax® hoặc Comet®. 

Nên định kz lau chùi toàn bộ bề mặt sản phẩm bằng máy 

hút bụi hoặc cước Scotch Brite để duy trì hình dạng đồng 

nhất của sản phẩm. 

Vết ố và vết bẩn 

Những cách lau chùi thông thường có thể sử dụng để 

loại bỏ vết ố thông thường nhưng với những vết ố và vết 

bẩn khó xử l{ như màu thực phẩm, trà và thức uống từ 

nước trái cây phải sử dụng những biện pháp tẩy rửa 

chuyên dụng hơn. Những vết ố và vết bẩn này có thể tẩy 

sạch bằng máy hút thông thường với loại chất tẩy cực 

mạnh. 

 

 

 

 

 

 

Chỉ cho chất tẩy này tiếp xúc với bề mặt sản phẩm từ 2 

đến 5 phút. Với bề mặt mờ có thể lau sạch bằng một loại 

chất tẩy rửa mài mòn. Chất tẩy rửa mài mòn có thể dùng 

để tẩy cả nước sơn móng khỏi bề mặt sản phẩm. 

Thuốc lá 

Sản phẩm HI-MACS không phát cháy, nhưng nếu một 

điếu thuốc lá đang cháy ngẫu nhiên tiếp xúc với bề mặt 

sản phẩm, nó có thể để lại một vết ố nicotin hoặc vết 

cháy xém. Trong những tình huống này có thể sử dụng 

chất tẩy rửa mài mòn hoặc đánh bóng bằng cước Scotch 

Brite. 

Xử lý vết trầy xướt 

Để loại bỏ các vết trầy xướt trên bề mặt, dùng cước 

Scotch Brite 7448 mài theo chuyển động tròn cho đến 

khi vết trầy biến mất. Lau kỹ lại bề mặt bằng xà phòng và 

nước, sau đó để khô. 

Với những vết trầy sâu, phải đánh bóng cẩn thận với các 

loại nhám 120, 220 và 320. Sau đó mài lại bề mặt bằng 

cước 7448. Để bảo vệ thêm hoặc cần độ bóng, sau khi 

bề mặt khô, dùng chất đánh bóng không chứa sáp và lau 

bằng vải khô sau đó lau khô bằng một miếng vải khác. 

Lau chùi 

Dù sản phẩm HI-MACS không chứa những lỗ nhỏ li ti, tốt 

nhất nên lau sạch tất cả các vết đổ tràn trên bề mặt sản 

phẩm. Trong việc lau chùi hằng ngày, để duy trì độ sáng 

bóng của bề mặt sản phẩm, khuyến khích nên dùng vải 

mềm thấm nước và chất tẩy rửa thông thường. Khuyến 

khích sử dụng Ajax Spray n’ Wipe. Cọ rửa kỹ để tẩy đi các 

vết dầu mỡ.  

Với các vết bẩn cứng đầu làm mờ bề mặt sản phẩm, có 

thể sử dụng có thể sử dụng các chất tẩy rửa mài mòn 

như Jif hoặc Jax Cream Cleanser trên bề mặt ướt. 

    



 

 

 

 

 

Bảng chỉ dẫn cách xử lý các vết bẩn thông thường 

Loại vết bẩn 
Quy trình xử lý 

Nước 
Chất tẩy thông 

thường 
Chất tẩy rửa 

mài mòn 
Giấy 

nhám 

Bút lông nước (đen) ●    

Bút lông dầu (đen) ● ● ●  

Viết kẻ chân mày ● ● ●  

Viết màu (đỏ) ● ● ●  

Dầu ăn ●    

Cà phê ●    

Trà ●    

Rượu ●    

Sữa ●    

Nước trái cây ●    

Cà ri ● ● ●  

Bơ thực vật ● ●   

Mỹ phẩm cho da ●    

Nước tiểu ●    

Nước sốt ●    

Cồn i-ốt 10% ● ● ●  

Son môi ● ●   

Thuốc lá ● ● ● ● 

Phẩm màu ● ● ●  

 

Bảo quản 

Để tránh làm hư hỏng bề mặt sản phẩm HI-MACS®: 

▪ Không đặt trực tiếp các vật dụng nấu nướng nóng lên 

bề mặt sản phẩm, luôn sử dụng đế hoặc đệm lót bên 

dưới. 

▪ Không cắt thực phẩm trực tiếp trên bề mặt sản phẩm, 

luôn sử dụng thớt để bảo vệ sản phẩm. 

▪ Những vết cắt hoặc trẩy xướt nhỏ trên sản phẩm HI-

MACS có thể sửa chữa dễ dàng, nhưng với những vết 

cắt sâu phải cần đến dịch vụ bảo hành và sửa chữa 

chuyên nghiệp từ nhà cung cấp.  

 

 

 

 

▪ Những loại axit mạnh giống như những axit có trong 

các ống dẫn, chậu rửa và chất tẩy rửa khi sử dụng gần 

sản phẩm HI-MACS phải hết sức cẩn thận. Trong 

trường hợp những chất này bị đổ tràn, phải lau sạch 

ngay lập tức. Nếu vẫn để những chất này trên bề mặt 

sản phẩm có thể tạo vết bệt trắng rất khó tẩy bỏ. 

▪ Không sử dụng bùi nhùi cọ rửa bằng kim loại để chùi 

rửa hằng ngày, chỉ sử dụng với những bề mặt bị mờ để 

tẩy các vết bẩn cứng đầu hay vết xướt. Khuyến khích 

nên sử dụng Chux All Purpose Scrub Sponge và Vileda 

Active Scourer. 

▪ Một khi đã sử dụng bùi nhùi kim loại, hãy dùng chất tẩy 

rửa nhẹ và làm mờ chổ cọ rửa bằng cách dùng vải 

mềm cọ xát theo hình tròn. Khuyến khích nên sử dụng 

các chất tẩy rửa như Ajax hoặc Jif. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


