CLEANING & CARE GUIDE
Stainless kitchen sink
คู่มือในการทาความสะอาดพร้อมวิธีการดูแลอ่างล้างจานสแตนเลส

Stainless steel is one of the most resilient materials
available for a wide range of household and industrial users.
Stainless
steelsteel
sinksisare
nickel-bearing
stainless
onemade
of thefrom
most
resilient stainless
steel. The mellow stain surface is compatible with decor and
color scheme. It is Timeless and elegant, and like fine silver,
its beautiful finish becomes lovelier with user and age, its
chromium film is responsible for It’ s resistance to rust and
tarnish, and with proper care. This film can protect for many
years. The integrity of the film can be damaged by dirt and
other contaminants.

สแตนเลสสตีลเป็ นหนึง่ ในวัสดุทม
ี่ ค
ี วามยืดหยุน
่ สูงทีส
่ ด
ุ สาหรับผู ้ใช ้ใน
ครัวเรือนและในโรงงานอุตสาหกรรม อ่างสแตนเลสทาจากสแตนเลสทีม
่ ี
นิกเกิลเป็ นส่วนผสม พืน
้ ผิวทีเ่ งางามกลมกลึงกับการตกแต่งกับหลาก
้ ดีท ี่
หลายโทนสี ทนทาน เหนือกาลเวลาและสง่างามเช่นเดียวกับเงินชัน
สวยงามมากขึน
้ ตามอายุการใช ้งาน

However, stainless steel must be kept clean. A quality
stainless steel sink with proper care and maintenance. Will
give you a lifetime service

อย่างไรก็ ตามสแตนเลสสตีลต ้องรัก ษาความสะอาด คุณภาพของอ่าง
สแตนเลสจะขึน
้ อยู่กับการดูแลและการรักษาทีเ่ หมาะสมตลอดอายุการใช ้
งาน

Stainless steel is easy to clean. Washing with soap or
mild detergent and warm water followed by clean water rinse
is usually quite adequate for domestic and architectural
equipment. An enhanced appearance will be achieve if the
cleaned finally wiped dry. Specific methods of cleaning are
as is below table.

แตนเลสท าความสะอาดได ้ง่ า ยด ้วยการล ้างด ้วยสบู่ ห รือ ผงซั ก ฟอก
อ่อ นๆ และน้ าอุ่นแล ้วล ้างตามด ้วยน้ าสะอาดก็เพียงพอส าหรับอุปกรณ์ใน
บ ้านทั่วไปและหากต ้องการยกระดับการดูแลควรเช็ดให ้แห ้งหลังทาความ
สะอาด วิธท
ี าความสะอาดเฉพาะสามารถศึกษาได ้ตามตารางด ้านล่าง

Chlorides:

คลอไรด์ :

Today chlorides are found in most soap, detergents, bleached
and cleansers, it can be aggressive to stainless steel;
however, chlorides are very water-soluble; therefore, through
rising of your sink after each user to remove any chlorine
residue and a weekly scouring is all that is required to keep
your sink looking bright and shiny.

จะพบมากในสบู่ ผงซัก ฟอก สารฟอกขาว และน้ ายาทาความสะอาด
คลอไรด์ มีฤ ทธิร์ ุนแรงต่อสแตนเลสสตีล อย่างไรก็ ตามคลอไรด์ส ามารถ
ละลายน้ าได ้ดี ดังนั น
้ หลังจากทาความสะอาดขจัดคราบ ควรล ้างอ่างล ้าง
จานของคุณ เพื่อ ขจั ด สารคลอรีน ตกค ้าง และขจั ด สิง่ สกปรกทุก สัป ดาห์
เพือ
่ ให ้อ่างของคุณดูสดใสและเงางาม

Scratched:
Like many metallic surfaces, your stainless-steel sink will
scratch. These are merely usage scratches and over time will
blend into the overall finish of your sink.

Water Quality:
The quality of your water can affect your sink’s appearance. If
your water has high iron content, a brown surface satin can
form on sink giving the appearance of rust. Additionally, in
area with high concentration of materials or with over softened
water. A white film may develop on the sink. To combat these
problems, we suggest that the sink be towel dried after use
and again on weekly basis, the sink should be cleaned.

ฟี ล์ม โครเมี่ย มทาหน า้ ทีต
่ ้านทานการเกิด สนิม และคราบหมองได ้นาน
หลายปี หากมีการดูแลทีเ่ หมาะสม ซึง่ ความสมบูรณ์ของฟี ลม
์ นีอ
้ าจเสียหาย
ได ้จากสิง่ สกปรกและสารปนเปื้ อนอืนๆ

รอยขีดข่วน :
เช่นเดียวกับพืน
้ ผิวโลหะ อ่างสแตนเลสสตีลของคุณจะเกิดรอยขีดข่วน
ได ้จากการใช ้งานและเมือ
่ เวลาผ่านไปรอยขีดข่วนจะผสานกลมกลืนไปกับ
พืน
้ ผิวอ่าง

คุณภาพนา้ :
คุ ณ ภาพของน้ า ที่ใ ช ้มีผ ลต่ อ ลั ก ษณะของอ่า งล ้างจาน หากในน้ า มี
ปริมาณธาตุเหล็ ก สูง จะทาให ้อ่างล ้างจานมีคราบสีน้ าตาลบนผิวอ่างและ
สามารถทาให ้เกิดสนิมได ้ นอกจากนี้ในพืน
้ ที่ ทีน
่ ้ ามีความเข ้มข ้นของแร่
ธาตุสูงจะทาให ้เกิดคราบขาวบนอ่างล ้างจาน แนะนาให ้ใช ้ผ ้าขนหนู เ ช็ด
ให ้แห ้งหลังจากการใช ้งานทุกครัง้ และควรทาความสะอาดอ่างล ้างจานทุก
สัปดาห์

Food:

อาหาร:

Heavy salt concentration or food containing high levels of salt
should not be allowed to dry on the sink surface. Rinse your
sink thoroughly after use.

ควรล ้างอ่างล ้างจานให ้สะอาดหลัง จากใช ้งานทุกครัง้ ไม่ควรปล่อยให ้
เกลือหรืออาหารทีม
่ ค
ี วามเข ้มข ้นของเกลือในปริมาณสูงแห ้งบนพืน
้ ผิวอ่าง
ล ้างจาน อ่างล ้างจานให ้สะอาดหลังการใช ้งาน

Cutting:
Your sink is designed to serve as many things but should not
be used as a cutting board or chopping block. This type of use
will lead to deep scratches in the sink finish
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การหน:
่ั
อ่างล ้างจานของนี้อ อกแบบมาเพือ
่ ใช ้งานได ้อย่างหลากหลาย แต่ไม่
ควรใช ้รองหั่นอาหารบนพิน
้ ผิวอ่างล ้างจานแทนเขียงโดยตรงเพราะจะทา
ให ้เกิดรอยขีดข่วนลึกบนผิวอ่างล ้างจาน

Maintenance & Care

Routine Cleaning All finishes

Fingerprints All finishes

Lime Deposits from Hard Water

Oil or Grease Marks.

Rust and other corrosion
Products.
embedded or Adhering to "Free
Iron"

Routine Cleaning of Boat
fittings.

Cooking pot Boiled Dry.

Dark Oxide from welding ot
heart treatment.

Scratches on Polished (Satin)
Finish
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Soap or mild detergent and water (prefer
warm)

Sponge, Rinse with clean water, wipe dry
if necessary, and Follow polish lines.

Soap and warm water or organic solvent
(e.g. acetone, alcohol

Use rag, sponge, or fiber brush (soft
nylon or natural bristle. An old toothbrush
can be useful) Rinse well with clean
water and wipe dry. Follow polish lines.

Solution of one part vinegar to three-part
water.

Soak in solution then brush to loosen.
Rinse well with clean water.

Organic solvents (e.g alcohol. methylated
spirits, proprietary safety solvents) Baked
on grease can be softened beforehand
with ammonia.

Clean after with soap and water, rinses
with clean water and dry. Follow polish
lines.

Rust stains can be removed by adding
one part of nitric acid to nine parts of
warm water. Leave for 30 to 60 minutes,
wash with plenty of water, and flush any
drains thoroughly. See also the previous
section on passive

Frequent washing down with fresh water.

Remove burnt food by soaking it in hot
water with detergent, baking soda, or
ammonia.

Picking Plate or Picking solutions are
given on the previous page.

Slight scratches use impregnated nylon
pad. Polish with scurf is dressed with
iron-free abrasives for deeper scratches.
Follow polish lines. Then Clean with soap
or detergent for routine cleaning.

Rinse well with clean waste. Wear a
rubber glove, mix the solution in a glass
container, and be very careful with the
acid cleaners.

Washing is recommended after each
time the boat is used in saltwater.

Afterward clean and polish, with a midabrasive if necessary. See comments re
steel wool.
Must be carefully rinsed and use care in
hand drilling (see Precautions for acid
cleaners.
Do not use ordinary steel wool-iron
particles that can become embedded in
stainless steel and cause future surface
problems. Stainless steel and ScotchBrite scouring pads are satisfactory.

ปัญหา
การทาความสะอาดประจา

คราบทีเ่ กิดจากรอยนิว้ มือ

คราบตะกร ันสะสมจากนา้
กระด้าง

การทาความสะอาด

คาแนะนา

ใช ้สบูห
่ รือน้ ายาอ่อนๆผสมน้ าอุน
่

ใช ้ฟองน้ าล ้างออกด ้วยน้ าสะอาดและเช็ดให ้
แห ้งไปตามลายเส ้นของสแตนเลส

ใช ้น้ าสบู่ ,น้ าอุน
่ ,หรือตัวทาละลาย
อินทรีย ์ เช่น อะซิโตน,

ล ้างออกด ้วยน้ าสะอาด และ เช็ดให ้แห ้งไป
ตามแนวแนวขัด

แอลกอฮอล,หรือ เมทิลแอลกอฮอล์

ใช ้น้ าส ้มสายชู 1 ส่วน ต่อน้ า 3 ส่วน

ทาการแช่น้ าสารละลายใช ้แปรงขัดทาความ
สะอาดแล ้วล ้างออกด ้วยน้ าสะอาด

คราบนา้ ม ันหรือ จาระบี

ตัวทาละลายอินทรีย ์ เช่น อะซิโตน,แอ
ลกอฮอล,เมทิล แอลกอฮอล์หรือ ตั ว ทา
ละลายที่ป ลอดภั ย สามารถชะลอการ
เกิดคราบน้ ามันด ้วยแอมโมเนีย

หลังจากทาความสะอาดด ้วยน้ า สบู่แ ล ้ว ให ้
ล ้างออกด ้วยน้ าสะอาดและเช็ดให ้แห ้งตาม
ลายเส ้นของสแตนเลส

คราบสนิม และผลิต ภ ณ
ั ฑ์อ ื่น ๆ
รวมถึง คราบการก ัดกร่อน

คราบสนิม สามารถลบออกได ้โดยการ
เติมกรดไนตริกผสมลงในน้ าอุน
่ 1 ต่อ 9
ส่วนแล ้วทิง้ ไว ้ 30-60 นาทีและล ้างออก
ด ้วยน้ าสะอาด

ควรสวมถุงมือยางผสมสารละลายในภาชนะ
แก ้วอย่า งระมั ด ระวัง (ดูข ้อควรระวัง ในการ
ทาความสะอาดด ้วยสารทีม
่ ฤ
ี ทธิเ์ ป็ นกรด)

การทาความสะอาดอุปกรณ์ทใี่ ช ้
บนเรือ

ล ้างทาความสะอาดด ้วยน้ าเปล่าบ่อยๆ

ล ้างท าความสะอาดทุ ก ครั ้ ง เมื่อ สั ม ผั ส กั บ
น้ าเค็ม

หม้อต้มอาหาร

ล ้างคราบทีเ่ กิดจากการเผาไหม ้โดยนา
ภาชนะแช่น้ า ร ้อนผสมด ้วยผงซัก ฟอก,
เบกกิง้ โซดา ,หรือ แอมโมเนีย

ทาความสะอาดและขัดโดยใช ้ ฝอยขัดโลหะ
ขัดเงาเมือ
่ จาเป็ น

รอยด าจากการเชื่อ มหรือ การ
ร ักษาความร้อน

ล ้างด ้วยสารละลายทีม
่ ฤ
ี ทธิเ์ ป็ นกรดเจือ
จาง

ระมัดระวังกรุณาดูข ้อควรระวังสาหรับการใช ้
น้ ายาทาความสะอาดทีเ่ ป็ นกรด

้ อ ง น้ า
ร อ ย ขี ด ข่ ว น เ ล็ ก น ้อ ย ใ ห ใ้ ช ฟ
ไนลอนขัด และแต่ง ด ้วยวั ส ดุขั ด เหล็ ก
ขัด ตามเส ้นแนวขัด เพื่อ ให ้รอยขีด ข่ว น
ลึก ขึน
้ จากนั ้น ท าความสะอาดด ้วยสบู่
หรือผงซักฟอกตามปกติ สาหรับรอยขีด
ข่วนลึกให ้ขัดตามแนวเส ้นสแตนเลส

ห ้ามใช ้ฝอยขัดโลหะขัดเพราะจะทาให ้เศษ
ผงเหล็กฝั งในเนื้อสแตนเลสซึง่ จะทาให ้เกิด
ปั ญหากับพืน
้ ผิวมากขึน
้

้ ผิว
รอยขีดข่วนบนพืน
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Precaution:
-

-

It is best to rinse sinks thoroughly after each use. Thorough rinsing can be done by running the water for a few
minutes and rubbing the cleaned area with a sponge
Avoid exposing the sink to strong chemicals, such as paint removers, oven cleaners, etc. If contact occurs
quickly, flush the surface with water.
Run the cold water when pouring boiling water into sinks to try to minimize the temperature
Towel dry after each use to prevent mineral deposits from building up on the surface of the sink
Scrub the sink once a week, being sure to rub in the direction of the satin finish line
Do not allow food or beverage residue, metal canned products, or mild steel or cast iron cookware to remain on
the surface for long periods as this can result in permanent staining of the sink.
Do not cut directly on sink surfaces.
Do not set hot pans directly into sinks.
Do not scour the sink across the satin finish lines. Scouring across the satin finish lines can damage the original
sink finish.
Do not use drain cleaning products that contain sulfuric or hydrochloric acid.
Do not leave standing solutions of chlorine bleach and water in the sink for extended periods. Chlorides, which
are found in most soaps detergents bleaches
Do not use a steel wool pad to clean the sink, Steel wool pads tend to break apart and small particles of steel
can become embedded in the sink surface, that steel particle will rust and will give the appearance that the sink
will be rusting itself.
Do not leave wet sponges, cloths, or cleaning pads on the sink. This can lead to surface rust.

ข้อควรระว ัง
- ควรล ้างทาความสะอาดอ่างล ้างสะอาดทุกครัง้ หลังใช ้งาน โดยใช ้น้ าเปล่าเพียงเล็กน ้อยแล ้วถูบริเวณทีท
่ าความสะอาดด ้วยฟองน้ า
- ควรหลีกเลีย
่ งสารเคมี เช่น สี น้ ายาทาความสะอาด เตาอบ เป็ นต ้น หาก น้ ายาสัมผัสพืน
้ ผิว ให ้รีบล ้างด ้วยน้ าสะอาด
- เมือ
่ มีการเทน้ าเดือดลงในอ่างล ้างจานควรรินน้ าเย็นตามเพือ
่ เป็ นการลดอุณหภูม ิ
- ควรใช ้ผ ้าขนหนูเช็ดให ้แห ้งทุกครัง้ หลังการใช ้งานเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้คราบตะกรันสะสมบนผิวอ่างล ้างจาน
- ควรทาการขัดอ่างล ้างจานสัปดาห์ละครัง้ โดยให ้ขัดไปทิศทางเดียวกันตามลายเส ้นของสแตนเลส
- อย่าปล่อยให ้เศษอาหารหรือเครือ
่ งดืม
่ , ผลิตภัณฑ์กระป๋ องโลหะ หรืออุปกรณ์เครือ
่ งครัวทีม
่ ส
ี ว่ นผสมของเหล็ก ค ้าง อยูบ
่ นพืน
้ ผิวเป็ น
เวลานานเพราะอาจทาให ้อ่างล ้างจานเปลีย
่ นสีและเป็ นคราบถาวรได ้
- อย่าหั่นอาหารบนพืน
้ ผิวอ่างล ้างจานโดยตรง
- อย่าตัง้ กระทะร ้อนๆลงในอ่างโดยตรง
- อย่าขัดผิวอ่างในแนวขวางอาจทาให ้พืน
้ ผิวอ่างเดิมเสียหายได ้ ควรขัดไปตามลายเส ้นของสแตนเลส
- อย่าใช ้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดท่อระบายน้ าทีม
่ ก
ี รดกามะถันหรือกรดไฮโดรคลอริก
- ทิง้ สารละลายคลอรีนและน้ าไว ้ในอ่างล ้างจานเป็ นระยะเวลานาน คลอไรด์จะพบได ้ใน สบู,่ ผงซักฟอก, สารฟอกขาว และน้ ายาทาความ
สะอาดทีก
่ ัดกร่อนสแตนเลส หากปล่อยทิง้ ไว ้นานเกินไปอาจจะสามารถกัดกร่อนพืน
้ ผิวได ้
- อย่าใช ้ฝอยขัดโลหะขัดทาความสะอาดอ่างล ้างจาน เพราะเศษเหล็กในฝอยขัดหม ้ออาจฝั งอยูใ่ นพิน
้ ผิวซึง่ อาจเกิดสนิมขึน
้ และทาให ้ผิว
อ่างล ้างจานเกิดสนิมขึน
้ เองได ้
- อย่าทิง้ ฟองน้ าเปี ยก, ผ ้า หรือ แผ่นทาความสะอาดในอ่างล ้างจาน เพราะสิง่ นีอ
้ าจทาให ้เกิดสนิมทีผ
่ วิ ได ้
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www.hafelethailand.com

Contact Us to Learn More
Address
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd., Phrakanong Tai,
Phrakanong, Bangkok 10260
Tel. +66-2-768-7171 Fax. +66-2-741-7272
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