






- Bề mặt gỗ có thể dễ dàng lau chùi với các sản phẩm tẩy rửa 
thông thường. Không sử dụng các chất tẩy rửa gây mài 
mòn bề mặt.

- Pha loãng chất tẩy rửa với nước, sử dụng một miếng vải mềm 
để lau. Sau đó dùng miếng vải ướt để lau lại, cuối cùng là dùng 
vải sạch để lau khô bề mặt. Các vết bẩn cứng đầu như sơn 
mài, dầu mỡ cũng có thể dễ dàng loại bỏ bằng các chất tẩy rửa 
thông thường. Lưu ý trước khi sử dụng cần kiểm tra các sản 
phẩm làm sạch trên một diện tích nhỏ bề mặt.

- Các chất tẩy rửa như giấm hay chất tẩy chứa nitro không phù 
hợp để làm sạch các bề mặt này.
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High Gloss và acrylic là những chất liệu với bề 
mặt có độ bóng khá cao được tạo ra bởi lá 
polymer có độ bóng cao. Để đảm bảo cho bề mặt 
không bị trầy xước trong quá trình sản xuất cũng 
như vận chuyển, bề mặt của chất liệu được bao 
phủ bởi 1 lớp màng bảo vệ. Màng bảo vệ này 
được gỡ ra sau khi hoàn thành việc lắp đặt. Đây là 
loại bề mặt đặc biệt, dễ dàng làm sạch nên khi vệ 
sinh chỉ cần lau chùi nhẹ nhàng với khăn ướt, 
không cần sử dụng các chất tẩy rửa.

- Không sử dụng chất tẩy rửa dùng cho kính lên 
bề mặt chất liệu này vì nó có chứa dung môi.
- Khi lau chùi phải dùng khăn mềm và sạch vì các 
hạt bụi bẩn có thể làm trầy xước bề mặt.
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 Lưu ý: Sử dụng chất tẩy rửa chuyên dùng cho 
bề mặt Acrylic
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- Không cho sản phẩm tiếp xúc với dung 
môi aceton, dung dịch pha loãng Ni-tơ, 
ammoniac…
- Trong quá trình lau chùi, làm sạch, tránh 
để những vật liệu cứng, nhỏ làm trầy bề 
mặt của sản phẩm
- Không sử dụng sản phẩm trong môi 
trường có nồng độ axit hay benzene(xăng 
thơm)
- Bản quản bề mặt sản phẩm cần thận theo 
những hướng dẫn bên trên khi sử dụng sản 
phẩm tại các khu vực gần vùng biển và môi 
trường có độ oxi hóa cao.
- Sau khi sử dụng sản phẩm trong thời gian 
khoảng 6 tháng, nên lau chùi sản phẩm 1 
lần bằng chất RP7, WD40. Điều này sẽ 
giúp cho nước xi hoặc lớp mạ của sản 
phẩm sẽ có độ bền cao hơn

- Khi sử dụng các chất tẩy rửa để làm 
sạch bề mặt ray trượt và bản lề (thường 
là các sản phẩm bình xịt), phải lưu ý tuân 
theo các hướng dẫn cụ thể được in trên 
bình
- Lau bề mặt sản phẩm bằng vải mêm và 
ẩm. Trong trường hợp bề mặt đang bị 
ướt, có thể sử dụng vải khô thay thế.
- Chùi vết bẩn bằng dung dịch xà phòng 
có độ hòa tan cao ( pha chung với nước) 
sau đó nhanh chóng lau ngay dung dịch 
này bằng vải khô.
- Không sử dụng hóa chất làm sạch có 
nồng độ chất clo cao.
- Không cho sản phẩm tiếp xúc với các 
dung dịch có tính kiềm và axit quá mạnh.

Theo thời gian sử dụng, sẽ xuất hiện dầu mỡ bám trên bề mặt kính, có thể 
dùng những cách dưới đây để giữ cho tường kính bếp luôn sạch bóng
- Chanh, củ cải trắng, hành tây thái lát xoa lên bề mặt rồi lau lại bằng giấy 
hoặc hoặc khăn mịn. Kính màu ốp bếp của bạn sẽ lại sạch bóng.
- Kem đánh răng: Dùng khăn mịn, bôi ít kem đánh răng lên rồi lau kính.
- Rượu trắng: Dùng rượu trắng thấm một ít vào khăn rồi lau lên bề mặt kính
- Nước rửa kính: Dùng bình xịt trực tiếp lên kính rồi lau bằng khăn.
- Nước đa năng Cif: Dung dịch này lau kính rất tốt, bạn có thể tìm nó tại 
bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào.
Lưu ý: Nên vệ sinh trong lúc đã tắt hết bếp đề phòng trường hợp cháy 
nổ xảy ra. Ngoài ra, sau khi vệ sinh xong, hãy dùng giấy khô lau qua một 
lượt sẽ giúp cho kính loại bỏ hoàn toàn mảng bám.
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- Đối với các vết bẩn và bụi bẩn thông thường thì có thể dễ dàng loại bỏ bụi bẩn với 
nước xà phòng sau đó dùng nước sạch lau lại và cuối cùng là lau khô.
- Đối với các vết bẩn cứng đầu, sử dụng một hỗn hợp pha loãng của nước và chất tẩy 
rửa hoặc cồn biến tính trên một miếng vải cotton. Rửa sạch với nước và lau khô. 
Tránh pha loãng nước với các dung dịch có tính axit mạnh như dung dịch tẩy rửa nhà 
vệ sinh hoặc chất tẩy rửa lò.
- Thường xuyên khử trùng bề mặt đá nhân tạo bằng cách lau bề mặt với hỗn hợp 
theo tỷ lệ một phần nước / một phần chất tẩy thông thường trong gia đình sau đó rửa 
lại bằng nước sạch và lau khô.
- Không đặt trực tiếp các vật dụng nấu nướng nóng lên bề mặt sản phẩm, luôn sử 
dụng đế hoặc đệm lót bên dưới.
- Tuyệt đối không để bề mặt đá nhân tạo tiếp xúc với các hóa chất mạnh như chất 
tẩy sơn, chất tẩy rửa lò nướng... Nếu có sự cố xảy ra, bạn phải nhanh chóng rửa sạch 
ngay một cách triệt để bằng nước sạch. 
- Không cắt thực phẩm trực tiếp trên bề mặt sản phẩm, luôn sử dụng thớt để bảo 
quản bề mặt
- Có thể xóa các vết xước nhỏ với các miếng mài mòn chuyên dụng. Thấm ướt bề 
mặt và bắt đầu chà nhám theo chuyển động tròn nhỏ trên các vết trầy xước. Khi chà 
xong bạn làm ướt bề mặt một lần nữa rồi chà xát với các miếng mịn dần trong vòng 
tròn lớn hơn cho đến các khu vực mới cho hài hòa với các bề mặt xung quanh. Rửa 
lại bằng nước sạch và lau khô lại. Đối với những vết cắt sâu phải cần đến dịch vụ bảo 
hành và sửa chữa chuyên nghiệp từ nhà cung cấp
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- Trong nhà bếp đặc biệt phải chú ý việc xử 
lý nước, nhiệt độ cao, độ ẩm, hơi nước... 
ngoài ra cần chú ý đến các loại thực phẩm 
gây ra những vết bẩn khó loại bỏ.
- Mặc dù các chất liệu tủ bếp hiện đại có khả 
năng kháng ẩm, chống hầu hết sự hao mòn 
những mỗi loại chất liệu đều có đặc tính 
riêng của nó.
- Để đảm bảo cho tủ bếp của bạn sử dụng 
được lâu dài, dưới đây là tóm tắt một số 
hướng dẫn quan trọng

 Tủ bếp nên đặt trong một căn phòng có 
nhiệt độ dao động từ 15-25 độ C và độ ẩm 
tương đối từ 45-55%. Nếu khí hậu khô hơn 
có thể dẫn đến nứt và cong vênh, trong khi 
nếu khí hậu ẩm ướt có thể dẫn đến phồng 
rộp ván.

Kiểm tra tủ lạnh thường xuyên để đảm bảo 
tủ không bị chảy tràn nước ra ngoài thấm 
vào tủ bếp.

 Không đứng hoặc ngồi trên mặt bếp, không 
bao giờ để trẻ em trong nhà bếp khi không 
có người giám sát, các thiết bị điện có thể 
gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

 Ngắt nguồn điện trước khi thay bóng đèn 
hoặc sửa chữa các thiết bị điện.

- Tủ bếp Casta là sản phẩm được quản lý chất lượng 
theo quy trình "QLCL ISO9001-2008".

- Các nguyên vật liệu trong nước và nhập khẩu, đạt 
các chứng nhận theo tiêu chuẩn châu Âu. MDF, MFC  
được chia ra nhiều loại theo nồng độ formaldehyde 
thải ra môi trường. Các tiêu chuẩn phổ biến là E2 
chuyên dùng trong nước, E1 áp dụng cho đồ gỗ xuất 
khẩu sang châu Âu, Carb P2 áp dụng cho hàng xuất 
khẩu đi Mỹ. Ngoài ra còn có E0 áp dụng cho thị trường 
Nhật Bản.
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