




 

THE BASICS ON STAINLESS CLEANING

Avoid using harsh abrasives, scouring powders, 
steel wool, bleach, and ammonia, all of which can 
C@L@FD�SGD�ƥMHRG�

STAINLESS CLEANING TIPS 

Step 1 )
Dip a soft cloth in warm water mixed with a mild 
CHRG�CDSDQFDMS�6HOD�SGD�RTQE@BD��QHMRD�SGD�BKNSG�
and wipe again, then dry with a towel to prevent 
V@SDQ�RONSR�

Step 2 )
(E�XNT�RSHKK�RDD�ƥMFDQOQHMSR��ROQ@X�@�FK@RR�BKD@MDQ�
NMSN�@�RNES�BKNSG�@MC�VHOD�ƥMFDQOQHMSR�@V@X�

Step 3 )
To remove baked-on food and grease, make a 
paste of baking soda and warm waterGently rub 
NMSN� SGD� RTQE@BD� TRHMF� @� RNES� BKNSG� NQ� RONMFD�
6HOD� VHSG� @� BKD@M� VDS� BKNSG� @MC� SNVDK� CQX
For scratches and stains, use a stainless steel 
cleaner and apply to the area, following direc-
SHNMR�1HMRD�VHSG�@�BKD@M�C@LO�BKNSG��SGDM�CQX

CAUTION 

      Do not coat stainless steel with wax or greasy 
RTARS@MBDR� !DB@TRD� HS�VHKK�L@JD� SGD�CTRS� RSHBJ�
@MC�CHƧBTKS�SN�BKD@M�

      Do not use products that contain ingredients 
"GKNQCDR��'DKHCDR��!QNLHMD��KNCHMD�@MC�%KTNQHMD

      #N�MNS�TRD�@MSHRDOSHBR�SN�BKD@M�RS@HMKDRR�RSDDK�

      Do not clean stainless steel with tight stains in 
NMD�RSDO�2GNTKC�TRD�A@RHB�BKD@MHMF�LDSGNCR�ƥQRS

STAINLESS GRADE  

SIZE 

THICKNESS

COATING

TYPE OF USE

304 
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PRODUCT INFORMATION

MITI Design Material CO.,LTD 
4,4/5 CENTRAL TOWER @ Centralworld 
Unit 1507, 15th Floor, Rajdamri Road,
Patumwan, Bangkok, Thailand 10330

FIND US

www. qladstainless.com

Facebook : QLAD Stainless

Instagram : @qladstainless

LINE OA : @qlad

+66(0)2-0278811-12
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ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

การทําความสะอาดแสตนเลสเบื้องต้น 

หลีกเล่ียงการใชผ้งขดัท่ีทําใหแ้สตนเลสกระด้างหรอืกัดกรอ่น 
เหล็กฝอย ผงฟอก หรอืแอมโมเนีย ซึ่งทัม้หมดสง่ผลกระทบ
ทําใหแ้สตนเลสเสยีหาย 

เคล็ดลับการทําความสะอาดแสตนเลส 
ขัน้ตอนท่ี 1)  จุม่ผา้ผนืนุ่มลงไปในนํ้าอุ่นท่ีผสมนํ้ายาล้างจานท่ีมี
ฤทธิเ์บาบาง เชด็ถทํูาความสะอาดผวิแสตนเลส บดิชาํระผา้และเชด็
ถทํูาความสะอาดอีกครัง้ หลังจากนัน้จงึใชผ้า้แหง้เชด็ถคูรัง้สดุท้าย
เพื่อปอ้งกันรอยหยดนํ้า 

ขัน้ตอนท่ี 2)  หากท่านยงัพบเหน็รอยนิ้วมอื ใหใ้ชส้เปรยทํ์าความ
สะอาดกระจกฉีดไปยงัผา้นุ่ม และใชเ้ชด็ถเูพื่อลบรอยนิ้วมอื 

ขัน้ตอนท่ี 3)  การทําความสะอาดคราบอาหารและคราบนํ้ามนั 
ทําได้โดยการผสมผงฟู (baking soda) และนํ้าอุ่น หลังจากนัน้ให้
ใชผ้า้นุ่มหรอืฟองนํ้าชุบนํ้าอุ่นท่ีเตรยีมไวแ้ละถแูสตนเลสอยา่งนุ่ม
นวล หลังจากนัน้จงึใชผ้า้แหง้เชด็ซํ้า สาํหรบัรอยขดีขว่นและคราบ
เป้ือน ใหใ้ชน้ํ้ายาทําความสะอาดแสตนเลสในพื้นท่ีท่ีเกิดรอย  
และทําตามขัน้ตอนการทําความสะอาดด้วยผา้หมาดและผา้แหง้ 

คําเตือน 
     หา้มเคลือบแสตนเลสด้วยขีผ้ึ้ง หรอืวสัดอ่ืุนท่ีก่อใหเ้กิดคราบมนั 
เพราะจะทําใหฝุ่้นเกาะติดแสตนเลส และยากท่ีจะทําความสะอาดออก 
     หา้มใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีมสีว่นผสมของสาร คลอรไ์ดด์ (chlordes),  
เฮไลด์ (Helides), โบรมนี (Bromine), ไอโอดีน และ ฟลอูอรนี 
(Iodine and Fluorine)  
     หา้มใชน้ํ้ายาฆา่เชื้อ (antiseptics) ในการทําความสะอาดพื้นผวิ
แสตนเลส 
     หา้มทําความสะอาดแสตนเลสท่ีมคีราบแน่นในครัง้เดียว ควรใช้
วธิกีารทําความสะอาดเบื้องต้นก่อน

เกรดแสตนเลส 304

ขนาด 1220 x 2460 มม. 
1220 x 3060 มม. 
1220 x 4000 มม.

ความหนา 1.00 มม. 
1.20 มม.

วสัดชุุบเคลือบแสตนเลส TITANIUM PVD With NAS

วธิกีารใช้ ภายในอาคาร


