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GEOLUXE® เป�นหินไพไรลิติคท่ีผ�านการข�น้รูปด�วยอุณหภูมิ

สูงจ�งมีเนื้อแน�น ทนทานต�อคราบสกปรกและสารเคมีในการใช�

งานประจำวันและดูแลรักษาง�าย อย�างไรก็ตามอาจจะมีคราบ

ที่ล�างออกยากบางตัวซึ่งต�องดูแลเป�นพ�เศษ

นอกจากนี้ การที่หิน GEOLUXE®  ไม�มีส�วนผสมของเรซินจ�ง

ทนทานต�อความร�อน ผิวหน�าของหินจะไม�ซีดจางหร�อเสียหาย

จากการสัมผัสกับหม�อหร�อกระทะร�อน

สงวนลิขสิทธิ์ ©2019 GEOLUXE® 
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ใช�เพ�ยงผ�านุ�มชุบน้ำหมาด ๆ ถูบนผิวหน�าแผ�นหิน GEOLUXE® กับน้ำสบู�อย�างอ�อนผสมในน้ำอุ�น จากนั้นล�างออก

ด�วยน้ำสะอาดและเช็ดแห�งด�วยผ�าไมโครไฟเบอร�

ว�ธีการทำความสะอาดทั่วไป

ข�อควรระวัง

ว�ธีการหลัก 3 ประเภทที่ใช�ในการทำความสะอาดผิวหน�าแผ�นหิน ลำดับการทำความสะอาดอาจแตกต�างกันตามชนิด

ของคราบสกปรกที่เกิดข�้นดังที่แสดงไว�ในตาราง

หมายเหตุ: ดูตาราง “แนวทางสำหรับการทำความสะอาดคราบที่ล�างออกยาก” ในหน�าถัดไป

การทำความสะอาดว�ธีพ�เศษ

ขัดถู (Rubbing)

ขัดถูผิวหน�าด�วยน้ำยาและเคร�่องมือที่แนะนำจนคราบสกปรกจางหายไป

แช� (Soaking)

หากคราบสกปรกยังคงอยู� ให�เอาแผ�นสำลีหร�อเคร�่องมือที่แนะนำโดยผู�ผลิตน้ำยาทำความ

สะอาดชุบและแปะบนคราบสกปรกทิ�งเอาไว�ตามระยะเวลาที่กำหนด

ล�างและเช็ดแห�ง (Rinsing and drying)

เช็ดน้ำยาที่ค�างอยู�ออกด�วยเคร�่องมือที่ผู�ผลิตแนะนำ ล�างออกด�วยน้ำสะอาดและเช็ดให�

แห�งด�วยผ�าไมโครไฟเบอร�

น้ำยาทำความสะอาด
เช�น Vixol Oxy 

(กรณีที่รอยคราบยังคงอยู�)

เพ�่อให�ได�ประสิทธิผลดียิ�งข�้น ควรใช�เทปใสป�ดทับแผ�นสำลีชุบ
น้ำยาให�อยู�ตรงจ�ดและป�องกันการระเหยของน้ำยาที่ต�องการ
แช�บนรอยคราบ

ห�ามใช�น้ำยาที่มีฤทธิ์เป�นด�างสูงแช�บนผิวหน�าแผ�นหิน กรุณา
ปฏิบัติตามคำแนะนำเร�่องน้ำยาทำความสะอาดคราบสกปรก
โดยเคร�งครัด

คุณสมบัติในการต�านทานคราบสกปรกของผิวหน�าแผ�นหิน 
GEOLUXE® อาจจะลดลง กรณีที่แช�ด�วยน้ำยา  Epoxy 
grout haze & coating stripper นานเกินกว�า 5 นาที

หมายเหตุ – กรณีที่จำเป�นให�ทำซ้ำกระบวนการเดิมโดยแช�น้ำยาทำความสะอาดให�นานข�้น

น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
เป�นกรด (acid detergent) เช�น

 เป�ดโปร, น้ำยาล�างคราบแคลเซียม 
คราบปูนและคราบสนิม

ใช�น้ำยา Epoxy Grout Haze & 
Coating Stripper (เช�น Laticrete 
Stonetech Epoxy Grout Haze & 

Coating Stripper

ใช�คร�ม/น้ำยาขัดผิวโลหะ เช�น 
น้ำยาขัดทองเหลืองบรัสโซ ( Brasso) 

หร�อว�นอล (Wenol)

แนวทางสำหรับการทำความสะอาดคราบที่ล�างออกยาก

CLEANING AGENTSTAIN CLEANING METHOD

ขั้นตอนพ�เศษ

ขั้นตอนปกติ

ขัดถู
อุปกรณ�: ผ�านุ�มชุบหมาด

แช�
อุปกรณ�: สำลีแผ�น
ระยะเวลา: 10 นาที

1

ล�างและเช็ดแห�ง
อุปกรณ�: ผ�านุ�มชุบหมาด

3

ขัดถู
อุปกรณ�: ผ�านุ�มชุบหมาด

2

21

แช�
อุปกรณ�: ผ�าแห�งชุบน้ำยา

ระยะเวลา: 1 นาที

1

ล�างและเช็ดแห�ง
อุปกรณ�: ผ�านุ�มชุบหมาด

3

ขัดถู
อุปกรณ�: ผ�าแห�ง

2
น้ำมัน

เทียนข�้ผึ้ง

อีพอกซี่

พาราฟ�น

คราบจากกากฝุ�นผง
จากวัสดุที่ทำจากซิเมนต�และยาแนว 

รอยที่เกิดจากโลหะ
ขัดถู

อุปกรณ�: ผ�าแห�งชุบน้ำยา

1

ล�างและเช็ดแห�ง
อุปกรณ�: ผ�านุ�มชุบหมาด

2

ข�อแนะนำ

ข�อควรระวัง

ข�อควรระวัง

รอยที่เกิดจากโลหะ (metal mark) อาจดูคล�ายกับรอยข�ดข�ด 
(scratch) แต�ความจร�งแล�วเป�นคราบจากรอยของเนื้อโลหะที่ขัด
สีกับผิวหน�าแผ�นหิน ซึ่งสามารถล�างออกได�ง�าย 
(โลหะมีเนื้ออ�อนกว�า GEOLUXE®)

ข�อแนะนำ

หากทำตามกระบวนการและขั้นตอนต�าง ๆ ที่แนะนำแล�ว ยังคงมีป�ญหาคราบสกปรกเหลืออยู� โปรดติดต�อบร�ษัทที่อีเมล� info@geoluxe.com หร�อ call center 02-5864155, 02-5865877

กาแฟ

ไวน�

น้ำอัดลม

น้ำผลไม�

น้ำมันประกอบอาหาร

สบู�

คราบสนิม

คราบตะกรัน
หร�อคราบน้ำกระด�าง

1. สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง

เพ�่อรักษาความเงางามและผิวสัมผัสให�คงความสวยงาม

ยาวนาน ควรหลีกเลี่ยงการใช�น้ำยาทำความสะอาดที่อยู�

ในกลุ�มต�อไปนี้

- อาซิโตน (Acetone) เช�น ทินเนอร� แอลกอฮอล� 

น้ำยาล�างเล็บ

- สารละลายที่เป�นด�างซึ่งมีค�า pH สูงกว�า 10 เช�น 

แอมโมเนีย โซดาไฟกรดกัดแก�ว กรดไฮโดรฟลูโอร�ก 

(HF) สารฟอกขาว เช�น ไฮเตอร� เป�นต�น

- น้ำยาทำความสะอาดชนิดที่ผสมผงขัด (abrasive 

cleaner)

2. เคร�่องมือ/อุปกรณ�ใช�งานที่ควรหลีกเลี่ยง

แม�ว�าหิน GEOLUXE® จะผ�านกระบวนการให�ความร�อน

สูงท่ีทำให�มีเน้ือหินท่ีแข็งแรงทนทาน แต�ยังมีป�จจัยภายนอก

บางประการที่มีผลทำให�มองเห็นร��วรอยข�ดข�ดบนผิวหน�า

ได�ง�าย อาทิ สีเข�ม/อ�อน ความมันเงาของผิวหน�าและการ

สะท�อนแสง ดังนั้นจ�งควรหลีกเลี่ยงการใช�งานเคร�่องมือ

และอุปกรณ�เหล�านี้ที่อาจจะมีผลต�อผิวสัมผัสของหิน 

GEOLUXE® ในลักษณะเดียวกับที่พบในผลิตภัณฑ�อื่น

เช�นกัน

- มีดเซรามิก

- แผ�นใยขัดชนิดโลหะ

- เคร�่องมือท่ีแหลมคม

- สิ�งที่มีระดับความแข็งเท�ากับหิน GEOLUXE® เช�น 

จานชามเนื้อพอร�ซเลนที่มีก�นถ�วยหร�อขอบแหลมคม

3. ข�อแนะนำ

3.1 ควรทำความสะอาดคราบใด ๆ ที่พบบนผิวหน�าแผ�น  

GEOLUXE® ทันทีหร�อโดยเร็วที่สุดเพ�่อป�องกันการเกิด

ป�ญหาคราบสกปรกฝ�งแน�นในเนื้อหิน

3.2 กรุณาทำตามคำแนะนำโดยเคร�งครัดทั้งชนิดของน้ำ

ยาและเวลาที่ใช�ในการทำความสะอาด หากมีการใช�น้ำยา

ที่นอกเหนือจากรายการแนะนำ ควรเจ�อจางด�วยน้ำและทด

สอบผลบนชิ�นงานขนาดเล็กก�อนใช�งานจร�ง ห�ามทิ�งน้ำยา

ทำความสะอาดต�าง ๆ บนผิวหน�าแผ�นหิน GEOLUXE® 

นานเกินกว�า 10 นาที

3.3 เนื่องจากแต�ละท�องที่อาจจะมีผลิตภัณฑ�ทำความ

สะอาดที่แตกต�างกันไป เพ�่อความปลอดภัยกรุณาศึกษาข�อ

ควรระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช�งานโดยละเอียด

4. สิ�งที่ควรรู�

4.1 โปรดสังเกตว�าขอบของแผ�นท�อปเป�นพ�้นที่ซึ่งมีความ

ละเอียดอ�อนและต�องการความเอาใจใส�เป�นพ�เศษ ห�ามตี

ด�วยของปลายแหลมหร�อกระแทกรุนแรงเนื่องจากอาจเป�น

เหตุให�เกิดรอยบิ�นกระเทาะได�

4.2 เพ�่อหลีกเลี่ยงป�ญหารอยคราบน้ำกระด�าง ควรเช็ด

แห�งผิวหน�าหลังการใช�งานทุกครั้ง และไม�ทิ�งคราบน้ำไว�จน

แห�งบนผิวหน�าแผ�นหิน

4.3 สำหรับการใช�งานภายนอกอาคาร เมื่อไม�มีการใช�งาน

ควรคลุมแผ�นท�อปให�มิดชิดด�วยผ�าใบหร�อวัสดุอื่นที่กันฝุ�น

และน้ำไม�เข�า

4.4 อาจใช�แปรงขนนุ�มช�วยในการขัดทำความสะอาด เฉพาะ

กรณีแผ�นหินที่มีผิวด�าน (honed) เพ�่อช�วยให�คราบสกปรก

ออกได�ง�ายข�้น

ล�างและเช็ดแห�ง
อุปกรณ�: ผ�านุ�มชุบหมาด

หมายเหตุ – ทำซ้ำกระบวนการเดิมหากจำเป�น

หมายเหตุ – ทำซ้ำกระบวนการเดิมหากจำเป�น


