GEOLUXE® เปนหินไพไรลิตค
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งานประจำวันและดูแลรักษางาย อยางไรก็ตามอาจจะมีคราบ
ที่ลางออกยากบางตัวซึ่งตองดูแลเปนพ�เศษ
นอกจากนี้ การที่หิน GEOLUXE® ไมมีสวนผสมของเรซินจ�ง
ทนทานตอความรอน ผิวหนาของหินจะไมซีดจางหร�อเสียหาย
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ขอควรระวัง
1. สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง
เพ�่อรักษาความเงางามและผิวสัมผัสใหคงความสวยงาม
ยาวนาน ควรหลีกเลี่ยงการใชน้ำยาทำความสะอาดที่อยู
ในกลุมตอไปนี้
- อาซิโตน (Acetone) เชน ทินเนอร แอลกอฮอล
น้ำยาลางเล็บ
- สารละลายที่เปนดางซึ่งมีคา pH สูงกวา 10 เชน
แอมโมเนีย โซดาไฟกรดกัดแกว กรดไฮโดรฟลูโอร�ก
(HF) สารฟอกขาว เชน ไฮเตอร เปนตน
- น้ำยาทำความสะอาดชนิดที่ผสมผงขัด (abrasive
cleaner)
2. เคร�่องมือ/อุปกรณ ใชงานที่ควรหลีกเลี่ยง
แมวา หิน GEOLUXE® จะผานกระบวนการใหความรอน
สูงทีท่ ำใหมเี นือ้ หินทีแ่ ข็งแรงทนทาน แตยงั มีปจ จัยภายนอก
บางประการที่มีผลทำใหมองเห็นร��วรอยข�ดข�ดบนผิวหนา
ไดงาย อาทิ สีเขม/ออน ความมันเงาของผิวหนาและการ
สะทอนแสง ดังนั้นจ�งควรหลีกเลี่ยงการใชงานเคร�่องมือ
และอุปกรณเหลานี้ที่อาจจะมีผลตอผิวสัมผัสของหิน
GEOLUXE® ในลักษณะเดียวกับที่พบในผลิตภัณฑอื่น
เชนกัน
- มีดเซรามิก
- แผนใยขัดชนิดโลหะ
- เคร�่องมือท่ีแหลมคม
- สิ�งที่มีระดับความแข็งเทากับหิน GEOLUXE® เชน
จานชามเนื้อพอรซเลนที่มีกนถวยหร�อขอบแหลมคม

3. ขอแนะนำ
3.1 ควรทำความสะอาดคราบใด ๆ ที่พบบนผิวหนาแผน
GEOLUXE® ทันทีหร�อโดยเร็วที่สุดเพ�่อปองกันการเกิด
ปญหาคราบสกปรกฝงแนนในเนื้อหิน
3.2 กรุณาทำตามคำแนะนำโดยเครงครัดทั้งชนิดของน้ำ
ยาและเวลาที่ใชในการทำความสะอาด หากมีการใชน้ำยา
ที่นอกเหนือจากรายการแนะนำ ควรเจ�อจางดวยน้ำและทด
สอบผลบนชิ�นงานขนาดเล็กกอนใชงานจร�ง หามทิ�งน้ำยา
ทำความสะอาดตาง ๆ บนผิวหนาแผนหิน GEOLUXE®
นานเกินกวา 10 นาที
3.3 เนื่องจากแตละทองที่อาจจะมีผลิตภัณฑทำความ
สะอาดที่แตกตางกันไป เพ�่อความปลอดภัยกรุณาศึกษาขอ
ควรระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใชงานโดยละเอียด
4. สิ�งที่ควรรู
4.1 โปรดสังเกตวาขอบของแผนทอปเปนพ�้นที่ซึ่งมีความ
ละเอียดออนและตองการความเอาใจใสเปนพ�เศษ หามตี
ดวยของปลายแหลมหร�อกระแทกรุนแรงเนื่องจากอาจเปน
เหตุใหเกิดรอยบิ�นกระเทาะได
4.2 เพ�่อหลีกเลี่ยงปญหารอยคราบน้ำกระดาง ควรเช็ด
แหงผิวหนาหลังการใชงานทุกครั้ง และไมทิ�งคราบน้ำไวจน
แหงบนผิวหนาแผนหิน
4.3 สำหรับการใชงานภายนอกอาคาร เมื่อไมมีการใชงาน
ควรคลุมแผนทอปใหมิดชิดดวยผาใบหร�อวัสดุอื่นที่กันฝุน
และน้ำไมเขา
4.4 อาจใชแปรงขนนุมชวยในการขัดทำความสะอาด เฉพาะ
กรณีแผนหินที่มีผิวดาน (honed) เพ�่อชวยใหคราบสกปรก
ออกไดงายข�้น

ว�ธีการทำความสะอาดทั่วไป

แนวทางสำหรับการทำความสะอาดคราบที่ลางออกยาก
STAIN

ขั้นตอนปกติ
ไวน
น้ำอัดลม

1

น้ำยาทำความสะอาด
เชน Vixol Oxy

น้ำผลไม

2

ขัดถู

อุปกรณ: ผานุมชุบหมาด

ขั้นตอนพ�เศษ

(กรณีที่รอยคราบยังคงอยู)

สบู

1

คราบสนิม
คราบจากกากฝุนผง
จากวัสดุที่ทำจากซิเมนตและยาแนว

น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
เปนกรด (acid detergent) เชน
เปดโปร, น้ำยาลางคราบแคลเซียม
คราบปูนและคราบสนิม

แช

อุปกรณ: สำลีแผน
ระยะเวลา: 10 นาที

ลางและเช็ดแหง

อุปกรณ: ผานุมชุบหมาด

หามใชน้ำยาที่มีฤทธิ์เปนดางสูงแชบนผิวหนาแผนหิน กรุณา
ปฏิบัติตามคำแนะนำเร�่องน้ำยาทำความสะอาดคราบสกปรก
โดยเครงครัด

หมายเหตุ – กรณีที่จำเปนใหทำซ้ำกระบวนการเดิมโดยแชน้ำยาทำความสะอาดใหนานข�้น

1

ใชน้ำยา Epoxy Grout Haze &
Coating Stripper (เชน Laticrete
Stonetech Epoxy Grout Haze &
Coating Stripper

3

2

ขัดถู

แช

อุปกรณ: ผาแหง

อุปกรณ: ผาแหงชุบน้ำยา
ระยะเวลา: 1 นาที

ลางและเช็ดแหง

ขอควรระวัง
คุณสมบัติในการตานทานคราบสกปรกของผิวหนาแผนหิน
GEOLUXE® อาจจะลดลง กรณีที่แชดวยน้ำยา Epoxy
grout haze & coating stripper นานเกินกวา 5 นาที

อุปกรณ: ผานุมชุบหมาด

หมายเหตุ – ทำซ้ำกระบวนการเดิมหากจำเปน

1

หมายเหตุ: ดูตาราง “แนวทางสำหรับการทำความสะอาดคราบที่ลางออกยาก” ในหนาถัดไป

ขัดถู

อุปกรณ: ผานุมชุบหมาด

พาราฟ�น

รอยที่เกิดจากโลหะ

เพ�่อให ไดประสิทธิผลดียิ�งข�้น ควรใชเทปใสปดทับแผนสำลีชุบ
น้ำยาใหอยูตรงจ�ดและปองกันการระเหยของน้ำยาที่ตองการ
แชบนรอยคราบ

ขอควรระวัง

น้ำมัน

อีพอกซี่

ลางและเช็ดแหง (Rinsing and drying)
เช็ดน้ำยาที่คางอยูออกดวยเคร�่องมือที่ผูผลิตแนะนำ ลางออกดวยน้ำสะอาดและเช็ดให
แหงดวยผาไมโครไฟเบอร

3

2

คราบตะกรัน
หร�อคราบน้ำกระดาง

การทำความสะอาดว�ธีพ�เศษ

แช (Soaking)
หากคราบสกปรกยังคงอยู ใหเอาแผนสำลีหร�อเคร�่องมือที่แนะนำโดยผูผลิตน้ำยาทำความ
สะอาดชุบและแปะบนคราบสกปรกทิ�งเอาไวตามระยะเวลาที่กำหนด

ลางและเช็ดแหง

อุปกรณ: ผานุมชุบหมาด

ขอแนะนำ

น้ำมันประกอบอาหาร

เทียนข�้ผึ้ง

ขัดถู (Rubbing)
ขัดถูผิวหนาดวยน้ำยาและเคร�่องมือที่แนะนำจนคราบสกปรกจางหายไป

CLEANING METHOD

กาแฟ

ใชเพ�ยงผานุมชุบน้ำหมาด ๆ ถูบนผิวหนาแผนหิน GEOLUXE® กับน้ำสบูอยางออนผสมในน้ำอุน จากนั้นลางออก
ดวยน้ำสะอาดและเช็ดแหงดวยผาไมโครไฟเบอร

ว�ธีการหลัก 3 ประเภทที่ใชในการทำความสะอาดผิวหนาแผนหิน ลำดับการทำความสะอาดอาจแตกตางกันตามชนิด
ของคราบสกปรกที่เกิดข�้นดังที่แสดงไวในตาราง

CLEANING AGENT

ใชคร�ม/น้ำยาขัดผิวโลหะ เชน
น้ำยาขัดทองเหลืองบรัสโซ ( Brasso)
หร�อว�นอล (Wenol)

2

ขัดถู

อุปกรณ: ผาแหงชุบน้ำยา

ลางและเช็ดแหง

อุปกรณ: ผานุมชุบหมาด

ขอแนะนำ
รอยที่เกิดจากโลหะ (metal mark) อาจดูคลายกับรอยข�ดข�ด
(scratch) แตความจร�งแลวเปนคราบจากรอยของเนื้อโลหะที่ขัด
สีกับผิวหนาแผนหิน ซึ่งสามารถลางออกไดงาย
(โลหะมีเนื้อออนกวา GEOLUXE®)
หมายเหตุ – ทำซ้ำกระบวนการเดิมหากจำเปน

หากทำตามกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ที่แนะนำแลว ยังคงมีปญหาคราบสกปรกเหลืออยู โปรดติดตอบร�ษัทที่อีเมล info@geoluxe.com หร�อ call center 02-5864155, 02-5865877

