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1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

• HI-MACS là tên gọi dòng đá nhân tạo Solid Surface cao cấp từ nhà sản xuất Hàn Quốc 

LG Hausys, do công ty QH Plus phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. 

• Sản phẩm là vật liệu thế hệ mới – một sự kết hợp độc đáo giữa các khoáng chất tự 

nhiên, chất tạo màu và keo acrylic. Với thế mạnh thiết kế bề mặt không mối nối,  HI-

MACS như thổi hồn vào không gian sống, biến những ý tưởng thành hiện thực. Từ một 

dải lớn đồng sắc trải dài liên tục cho đến những mẩu đá khác màu được ghép nối với 

nhau, từ những đường gấp sắc nét đến những đường cong uốn lượn, HI-MACS đều có 

thể thực hiện được.  

• Đá HI-MACS không đơn thuần chỉ là một loại vật liệu đá bình thường, ở HI-MACS là sự 

kết tinh của những gì hiện đại, tiện lợi và chất lượng nhất. Bề mặt HI-MACS không chứa 

các lỗ li ti nhỏ nên đảm bảo mức vệ sinh an toàn tối đa cho người sử dụng, lại dễ dàng 

trong việc bảo quản và sửa chữa khi xuất hiện các vết mờ. Thậm chí đối với các vết 

trầy xước, HI-MACS cũng có thể khắc phục và trở lại trạng thái sáng bóng như ban 

đầu.  

• Đá HI-MACS được ứng dụng rộng rãi từ trong thiết kế nội thất như phòng khách, phòng 

ngủ, nhà bếp, nhà tắm, hành lang, cầu thang cho đến những công trình xây dựng tạo 

hình 3D đặc sắc, khu resort sang trọng, các khu triển lãm, khu văn phòng hiện đại,… 
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2. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 

• Sản phẩm cao cấp đạt chất lượng kiểm định Mỹ và Châu Âu. 

• Phong phú với hàng ngàn màu sắc và mẫu mã trong thiết kế. 

• Độ bền cực cao với thiết kế liền khối và khả năng chống nước 100%. 

• Có khả năng sửa chữa vết nứt, vỡ, trầy xước và ố màu trong quá trình sử dụng. 

• Dễ dàng tẩy rửa với thiết kế bề mặt đá chuyên biệt. 

• Bề mặt không chứa các lỗ nhỏ li ti, tính kháng khuẩn cao.  

• Khả năng chống sốc nhiệt lên đến 225 độ C với công nghệ Thermalcure-technology. 

• Kiểu dáng phong phú và thi công chuyên biệt thích hợp cho những thiết kế hiện đại và 

sang trọng. 

• Sản phẩm mặt đá duy nhất cam kết bảo hành chất liệu lên đến 10 năm 

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

HI-MACS là loại vật liệu thế hệ mới với nhiều tính năng cùng ưu điểm vượt trội. Tuy nhiên, để 

đảm bảo HI-MACS giữ được vẻ đẹp theo thời gian và kéo dài tuổi thọ thì cách bảo quản, vệ 

sinh là cực kỳ quan trọng. Dưới đây là các mục hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản hiệu 

quả đối với sản phẩm đá HI-MACS.  

  Vệ sinh thông thường 

Bề mặt đá HI-MACS dễ dàng vệ sinh và lau sạch bằng vải mềm hoặc miếng xốp thấm nước, 

có thể kết hợp với các chất tẩy nhẹ khác để đạt hiệu quả tối ưu.  

Việc vệ sinh bề mặt nên được thực hiện sau mỗi lần sử dụng để luôn giữ độ sáng bóng cho 

sản phẩm trong suốt thời gian sử dụng. Khi xử lý các vết dầu mỡ bám bẩn, khuyến khích nên 

dùng các chất tẩy rửa kết hợp với việc cọ rửa kỹ bề mặt trong quá trình lau chùi để loại bỏ 

chúng hoàn toàn.  

Trong trường hợp cần vệ sinh toàn bộ bề mặt sản phẩm sau thời gian sử dụng, có thể sử 

dụng máy hút bụi hoặc miếng lau chùi chống trầy xước Scotch Brite hay bằng khăn mềm.  

  Vết bẩn khó lau chùi (màu thực phẩm, trà hoặc nước trái cây) 

Đối với những vết bẩn khó lau chùi nếu không xử lý có thể gây ảnh hưởng đến bề mặt sản 

phẩm như làm ố màu, xuất hiện các vết mờ, loan lỗ trên bề mặt. Vì vậy, cần loại bỏ và làm 

sạch chúng bằng máy hút kết hợp với các chất tẩy chuyên dụng (lưu ý không để tiếp xúc với 

bề mặt đá quá 5 phút). 

 

  Vết ố từ thuốc lá 

Bề mặt sản phẩm HI-MACS vẫn sẽ bị xuất hiện vết ố nicotin hoặc vết cháy xém khi bị tiếp xúc 

trực tiếp với mẩu thuốc lá đang cháy. Cách xử lý trong trường hợp này là sử dụng chất tẩy 

rửa chuyên dụng hoặc đánh bóng bề mặt bằng miếng lau chùi Scotch Brite để đạt hiệu quả 
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tốt nhất.   

  Các vật nhọn, sắc  

Đá HI-MACS sở hữu ưu điểm độ bền cao, tuy nhiên bề mặt sản phẩm vẫn sẽ bị trầy xước nếu 

tiếp xúc với các vật nhọn, sắc. Đối với những trường hợp vết xước nhẹ, chỉ cần sử dụng miếng 

lau chùi Scotch Brite 7448 và mài chuyển động tròn cho đến khi vết trầy xước đó biến mất, 

sau đó dùng xà phòng và nước lau sạch hết bề mặt.  

Nếu xuất hiện các vết trầy sâu thì nên sử dụng các loại giấy nhám chuyên dụng, kết hợp với 

miếng Scotch Brite 7448 để mài lên bề mặt sản phẩm. 

4. BẢNG CHỈ DẪN CÁCH XỬ LÝ CÁC VẾT BẨN THÔNG THƯỜNG 

 

Loại vết bẩn Nước  Chất tẩy nhẹ 
Chất tẩy 

chuyên dụng 
Giấy nhám 

Các loại nước uống ( Cà phê, 
trà, rượu, sữa, nước trái cây,…) 

    

Mỹ phẩm      

Bút lông nước      

Dầu ăn, nước sốt      

Bơ thực vật      

Son môi      

Chất phẩm màu, màu cà ri     

Bút lông dầu     

Bút chì màu      

Thuốc lá      
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5. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG 

Một số lưu ý quan trọng trong việc sử dụng và bảo quản bề mặt sản phẩm đá HI- MACS 

tại nhà dành cho người tiêu dùng bao gồm:  

  Luôn sử dụng một miếng vải hoặc đệm lót đối với các vật dụng nấu nướng như chảo 

nóng, nồi nấu nóng; không để chúng tiếp xúc trực tiếp với bề mặt đá.  

  Luôn sử dụng thớt khi cắt thực phẩm, không cắt trực tiếp lên bề mặt đá HI-MACS để 

tránh gây hư hỏng, trầy xước.  

  Nếu phải cần tẩy các vết bẩn cứng đầu, vết trầy xước bằng miếng cọ rửa kim loại, chỉ 

nên dùng ở khu vực bề mặt mờ. Đối với các vết trầy xước lớn, phức tạp nên liên hệ đến 

nhà cung cấp để sử dụng các dịch vụ bảo hành và sửa chữa chuyên nghiệp nhất. 

Lưu ý: Bề mặt sản phẩm HI-MACS có thể đổi màu hoặc hư hại khi bị tiếp xúc trực tiếp đối 

với các loại axit mạnh có trong một số loại chất tẩy rửa, ống dẫn. Vì vậy, người tiêu dùng 

nên đặc biệt cẩn thận trong quá trình sử dụng, nếu các axit này vô tình bị đổ tràn ra ngoài 

bề mặt đá thì phải được vệ sinh kỹ bằng nước xà phòng ngay lập tức. 

 

Công ty Cổ phần QH Plus, đại lý độc quyền của HI-MACS tại Việt Nam:  

Showroom giới thiệu sản phẩm: 129 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Điện thoại: 028.38 99 40 88  Website: www.homemas.com 

 
 
 
 
 
  


