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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
    Vệ sinh trong quá trình sử dụng. 
     - Nên vệ sinh hàng ngày bằng vải mềm và nước sạch �ể loại bỏ các vết bẩn trên bề mặt �á.
     - Nếu bề mặt �á bị dính/dây các vết bẩn thông thường như nước hoa quả, dung dịch màu thực 
phẩm, cà phê, trà, rượu nho, nước giải khát, các loại sơn, sơn móng tay, dầu máy, các loại mực viết... 
cần vệ sinh vết bẩn ngay bằng vải mềm hoặc bọt biển với nước ấm (50°C-60°C/122°F-140°F).

    Cách vệ sinh những vết bẩn khó xử lý.
Đối với bề mặt �á bị dính/dây các vết bẩn bám khô như bã cao su, trà, café, sơn móng tay, sơn vẽ, 
thức ăn, bùn �ất…, cần tiến hành vệ sinh như sau:
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Bước 1: Sử dụng miếng nhựa cứng mỏng,hoặc dao rọc giấy �ể loại bỏ vết bẩn ra khỏi bề mặt

Bước 2: Vệ sinh bằng nước sạch và vải mềm
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Bước 3: Sử dụng vải mềm hoặc bọt biển vệ sinh bề mặt bằng một trong các loại chất tẩy chuyên dụng
ở mức �ộ nhẹ và không gây ăn mòn bề mặt (ví dụ như CR-01 của Khang Minh hoặc Sunlight, Gift,… có 
�ộ pH =7).

Bước 4: Vệ sinh lại bằng nước sạch 

Chú ý: 
      + Không �ược sử dụng các chất tẩy rửa, tẩy ố (có �ộ pH > 8 hoặc <6, ví dụ như VIM,..) có thể �ể 
lại các vết ố màu, mất �ộ bóng, gây hại cho bề mặt sản phẩm.
      + Thử chất tẩy chuyên dụng trước với một vùng nhỏ trên bề mặt, nếu không xuất hiện các vết mờ 
do biến �ổi màu, giảm �ộ bóng… thì có thể sử dụng �ể tẩy rửa trên toàn bộ bề mặt sản phẩm.
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Bước 1: Sử dụng nước vệ sinh CR-1 �ể làm sạch toàn bộ bề mặt sàn: Phun CR-1 lên sàn sau �ó dùng 
máy �ánh bóng có gắn miếng nỉ trắng xoa �ều �ến khi bề mặt khô, �ể sàn khô trong 20 phút.

Bước 2: Gạt phủ �ều xi bóng CS02 trên toàn bộ mặt sàn, sau �ó dùng máy �ánh bóng & nỉ �ánh bóng 
xoa �ều �ến khi xuất hiện bụi trắng. Vệ sinh sạch bằng máy hút bụi rồi phủ tiếp lớp CS02 thứ 2 và �ánh 
bóng lần 2 (Phương pháp tiến hành như lần �ầu).

    Cách xử lý khi bề mặt sản phẩm có vết trầy, xước, mất �ộ bóng:
Trong quá trình sử dụng không �úng như hướng dẫn, sản phẩm �á có thể bị trầy xước do tác �ộng lực 
từ bên ngoài (như kéo, dịch chuyển nội thất, các �ồ vật nặng trên mặt sàn,…) chúng ta tiến hành thực 
hiện mài lại sàn theo các bước sau:
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Bước 4: Phun dung dịch CS03 trên mặt sàn, dùng máy �ánh bóng xoa �ều. Thực hiện từng khu vực 
nhưng �ảm bảo phủ �ều trên toàn bộ mặt sàn, tránh �ể CS03 văng ra những khu vực �ã phủ trước �ó, 
nếu bị văng tiến hành xoa luôn.

    Lưu ý: 
     - Bảo vệ mặt sàn, không �i lại ít nhất 4 giờ trước khi sử dụng.
     - Nên bảo dưỡng lại bề mặt �ịnh kỳ 6 tháng/lần bằng phương pháp mài �ể �ảm bảo sản phẩm 
luôn �ẹp như mới.
     - Các loại nước vệ sinh, xi bóng, chất chống bám bẩn nói trên (CR-01, CS02, CS03) �ều �ược cung 
cấp bởi Khang Minh.

Bước 3: Vệ sinh, hút bụi sạch sẽ.



     - Khách hàng hạn chế kéo lê các vật dụng có trọng lượng nặng, �ầu sắc chà xát trực tiếp lên bề mặt 
�á (như bàn, ghế, giàn giáo, tủ kệ bằng sắt, gỗ…) Đối với các công trình �ang thi công, cần bọc chân 
giàn giáo bằng vải và loại bỏ bụi bẩn, cát trên bề mặt; tránh ảnh hưởng tới bề mặt sàn.
     - Đối với hạng mục treo �á, cần tính toán �ủ tải trọng và sử dụng giá �ỡ có chất lượng tốt.
     - Sản phẩm có thể bị hư hại khi tiếp xúc lâu với các chất hóa học và dung môi mạnh như có chứa 
chất axit hoặc kềm mạnh. Khách hàng �ược khuyến nghị không sử dụng hydrofluoric acid, chất tẩy sơn 
hoặc bất kì sản phẩm nào có chứa trichloroethane hoặc methylene chloride �ể vệ sinh bề mặt sản 
phẩm.
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