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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

 

Sàn nhựa LVT (Luxury Vinyl Tile) là tên gọi dòng sản phẩm lót sàn bằng chất liệu 

vinyl cao cấp từ nhà sản xuất Hàn Quốc LG Hausys, do công ty QH Plus phân phối 

độc quyền tại thị trường Việt Nam. 

Đặc điểm nổi bậc của sản phẩm LVT: 

✓ Sản phẩm đạt chứng nhận FloorScore1® và DIBt, không chứa chất độc hại; 

thân thiện môi trường & con người 

✓ Sản phẩm có độ bền cao với lớp phủ an toàn chống trầy xước và bám bụi 

✓ Khả năng chống ẩm & kháng nước tốt  

✓ Đa dạng dòng sản phẩm với hoa văn, màu sắc trung thực 

✓ Thiết kế, kích thước khác nhau dễ dàng cho lắp đặt, ứng dụng 

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG 

 

1. Ghi chú chung 

Mặc dù sàn nhựa LG được kiểm tra chất lượng thường xuyên tại nhà máy, nhưng 

các khiếm khuyết về sản phẩm cơ bản là không thể tránh khỏi. Vì lý do này, sàn 

nhựa LG nên được kiểm tra chất lượng để tìm ra khuyết điểm trước khi sử dụng. 

2. Kiểm tra trước khi sử dụng  

Bề mặt thi công phải được kiểm tra và đánh giá bởi nhà thầu thực hiện lắp đặt sàn 

trước khi lắp đặt theo quy chuẩn lắp đặt sàn. Các quy tắc kỹ thuật phải tuân thủ theo 

quy định được đưa ra. Bề mặt sàn phải không có các vết nứt, sạch, khô và chắc 

chắn. 

Tùy thuộc vào loại bề mặt cũng như mục đích sử dụng, bề mặt phải được chuẩn bị 

bằng sơn lót Primer và miếng lót thích hợp trước khi lắp đặt. Để có được kết quả tốt 

nhất, sử dụng miếng lót với độ dày lớn hơn hoặc bằng 2 mm khi sử dụng chất kết 

dính. Đặc biệt, việc chuẩn bị mặt bằng bao gồm độ dày lớp lót và độ thẩm thấu theo 

quy định là điều kiện tiên quyết cho việc lắp đặt sàn chuyên nghiệp hơn, phù hợp 

hơn, tăng thời gian sử dụng và tuổi thọ của Sàn nhựa LG. 

Phải sử dụng các vật liệu chuẩn bị mặt bằng từ nhà sản xuất uy tín. 

3. Bảo quản và lắp đặt 

Việc bảo quản sàn nhựa LG theo đúng quy chuẩn là điều kiện tiên quyết để có kết 

quả tốt nhất trong quá trình thi công. Sàn nhựa LG phải được lưu trữ trong khu vực 

với nhiệt độ phòng không dưới 18°C. Lưu trữ trong các khu vực quá nóng là điều 

nên tránh, không nên lưu trữ trong khu vực bị chiếu trực tiếp ánh sáng mặt trời hoặc 

chịu ẩm trực tiếp. 



 

Trước khi bắt đầu công việc lắp đặt, sàn phải được giữ trong nhiệt độ phù hợp ít 

nhất 24 giờ. Lý tưởng nhất, các sản phẩm sàn nên được lưu trữ trong các khu vực 

sẽ được lắp đặt. Sản phẩm phải được lưu trữ trong khu vực có nhiệt độ không khí 

trong phòng không dưới 18°C, nhiệt độ bề mặt ít nhất là 15°C cũng như độ ẩm 

không khí tối đa là 75% (với keo dán độ ẩm tối đa là 65%). 

Lưu ý: Mặc dù quy trình sản xuất liên tục nhưng sự khác biệt màu sắc trong các lô 

khác nhau là có thể xảy ra. Để tránh sự khác biệt về kiểu dáng/màu sắc, chỉ sử dụng 

một lô cho một công trình. Ngoài ra, cần sử dụng keo chính hãng được khuyến nghị 

bởi các nhà sản xuất keo uy tín. 

Liên quan đến keo dán sàn, chúng ta cần tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất 

keo. Sau thời gian flash-off (chờ khô) theo quy định của nhà sản xuất keo, sàn nhựa 

sẽ được đặt lên ép và cán. Sàn phải được cán một lần nữa sau 45 - 60 phút sau đó 

bằng một con lăn. Sàn nhựa LG có thể được sử dụng khi keo dính hoàn toàn khô 

(48–72 giờ). 

 

 

HƯỚNG DẪN VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ 

 

1. Các biện pháp phòng ngừa 

Các chất bẩn, bụi bên ngoài có thể gây mài mòn và làm ảnh hưởng đáng kể lên bề 

mặt sàn, vì vậy khuyến khích người sử dụng dùng những tấm thảm lót dậm chân 

hoặc lắp đặt lưới che ở các khu vực ra vào cửa để hạn chế tối đa sự tác động của 

chất bẩn, bụi lên bề mặt sản phẩm.  

2. Bước vệ sinh sàn đầu tiên 

Sàn mới được lắp đặt phải được vệ sinh sạch trước khi sử dụng lần đầu tiên để loại 

bỏ hết các chất bẩn, bụi còn sót lại từ quá trình lắp đặt. Bụi bẩn nên được loại bỏ 

cẩn thận bằng máy hút bụi, chổi hoặc khăn ướt. Khi lau chùi, nên sử dụng các chất 

tẩy rửa công nghiệp PU-Cleaner theo hướng dẫn sử dụng. Áp dụng chất làm sạch 

cho sàn và tẩy rửa theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cần phải loại bỏ tất cả bụi 

bẩn, chất dơ và rửa sạch sàn bằng nước sạch cho đến khi tất cả các dư lượng chất 

tẩy rửa được loại bỏ hoàn toàn. 

3. Làm sạch định kỳ 

3.1 Loại bỏ chất bụi bẩn:  

Làm sạch sàn bằng khăn ướt hoặc dụng cụ làm sạch sàn chuyên dụng. 

3.2 Làm sạch bằng tay hoặc bằng máy cơ học:  

Để loại bỏ các chất bẩn cứng đầu sử dụng các chất tẩy rửa công nghiệp như PU-

Cleaner và làm sạch bề mặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các khu vực cần 

khử trùng thường xuyên có thể được xử lý với các chất khử trùng chuyên dụng. 



 

3.3 Vệ sinh cơ bản và chuyên sâu:  

Việc vệ sinh cơ bản được yêu cầu thực hiện để loại bỏ bụi bẩn và các chất dơ còn 

lại nhằm tránh gây ảnh hưởng đến bề mặt sàn. Nếu không thể loại bỏ bụi bẩn cứng 

đầu bằng quy trình làm sạch thông thường, vui lòng sử dụng các chất tẩy rửa công 

nghiệp như PU-Cleaner theo nồng độ do nhà sản xuất khuyến cáo; sau đó làm sạch 

sàn bằng máy hoặc quá trình lau sàn. Cần phải loại bỏ tất cả bụi bẩn, chất dơ và 

rửa sạch sàn bằng nước sạch cho đến khi tất cả các dư lượng chất tẩy rửa được 

loại bỏ hoàn toàn. 

Sàn cũng nên được đánh bóng thường xuyên bằng cách sử dụng máy đánh bóng 

hoặc miếng lau chùi màu trắng hay bàn chải đánh bóng để đạt hiệu quả tối ưu nhất. 

Lưu ý khi sử dụng miếng lau chùi/ bàn chải nếu chà xát quá mạnh có thể gây trầy 

xước cho bề mặt và làm giảm chất lượng sản phẩm.  

4. Biện pháp bảo vệ lâu dài / nâng cấp lớp phủ PUR 

Lớp phủ PUR có nhiệm vụ bảo vệ sàn, giảm độ bám dính của bụi bẩn và giúp việc 

làm sạch định kỳ dễ dàng hơn. Để duy trì các đặc tính này trong thời gian dài, người 

sử dụng nên có biện pháp chủ động bảo vệ và sửa chữa kịp thời nhanh chóng 

những hư hỏng xảy ra trên bề mặt sàn. 

4.1 Biện pháp bảo vệ lâu dài: Lớp phủ PUR phải được làm mới bằng cách sử dụng 

các sản phẩm chuyên dụng như PU-Sealer sau một thời gian dài sử dụng và có dấu 

hiệu hao mòn. 

4.2 Nâng cấp lớp PUR: Nếu lớp phủ PUR có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu hao mòn rõ 

ràng nào thì nên áp dụng các sáp tẩy chuyên dụng như PU-Sealer hai lần theo sự 

hướng dẫn của nhà sản xuất. 

5. Bảo trì trong các khu vực đặc biệt 

Sàn phải được bọc bảo vệ trong các khu vực đặc biệt như khu làm việc của bác sĩ, 

tiệm làm tóc, đại lý xe hơi để giảm thiểu sự đổi màu sàn do tiếp xúc với các chất 

màu như thuốc khử trùng, thuốc nhuộm tóc và chất làm dẻo, hoặc sử dụng các 

miếng bảo vệ cứng trên bề mặt sàn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư 

vấn về mặt kỹ thuật nếu có bất kỳ thắc mắc nào. 

6. Lưu ý chung 

Nếu khu vực sử dụng có sử dụng sản phẩm ghế xoay nặng thì phải có thảm trải sàn 

bảo vệ được lót trên bề mặt sàn nhựa. Các vật dụng, đồ đạc nên được lót dưới đế 

hoặc dưới chân nhằm tránh gây hư hại cho sàn. Khuyến khích sử dụng các miếng 

lót bằng nhựa và những miếng lót này nên thường xuyên được đặt vào các vị trí cần 

bảo vệ. 

Khi di chuyển đồ nội thất hay đồ vật nặng nên lưu ý sử dụng miếng ván ép để bảo 

vệ bề mặt sàn. 

Các hóa chất như dung môi, thuốc và chất khử trùng, thuốc nhuộm tóc, thuốc tẩy, 

vv có thể dẫn đến sự đổi màu vĩnh viễn hoặc gây hư hỏng sàn. Các chất này nên 



 

được thử nghiệm trên mẫu đối chứng trước khi sử dụng. Đối với các vật liệu cao su 

nếu tiếp xúc trực tiếp với sàn thì có thể gây ra sự đổi màu cho bề mặt sản phẩm. 

Các vết bẩn cứng đầu và vết xước từ các thành phần cao su có thể được loại bỏ 

bằng cách sử dụng một miếng vải trắng mềm có chứa chất tẩy rửa chuyên dụng 

như PU-Cleaner chưa pha loãng và sau đó rửa lại bằng nước sạch. Thuốc lá và 

than hồng có thể gây hư hỏng sàn. 

Hầu hết các nhà sản xuất các sản phẩm làm sạch và bảo trì đều cung cấp các 

phương pháp làm sạch phù hợp. Bạn nên sử dụng những sản phẩm của một nhà 

cung cấp duy nhất thay vì sử dụng nhiều sản phẩm của nhiều nhà cung cấp khác 

nhau. 

 

Các hướng dẫn làm sạch và bảo trì đã được soạn thảo với sự cộng tác của chuyên gia 

Schutz và phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. LG Hausys không chịu bất kỳ 

trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng các sản phẩm làm sạch/ bảo trì từ các nhà 

sản xuất khác và các hiệu ứng liên quan của chúng. Nếu các sản phẩm của các nhà sản 

xuất sản phẩm làm sạch / bảo trì khác được sử dụng, cần có sự chấp thuận trước bằng văn 

bản từ nhà sản xuất có liên quan và LG Hausys. 

 

Công ty Cổ phần QH Plus, đại lý độc quyền của Sàn nhựa LVT tại Việt Nam:  

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

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

 
 


