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CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐỂ GIỮ GÌN SẠCH VÀ BÓNG LÀ GÌ? 

 

 

Loại bỏ bất kỳ thức ăn cháy hoặc tràn ra khỏi mặt bếp bằng 

một dụng cụ cạo bằng kim loại. 

 

Khi mặt bếp đã nguội, nhỏ một vài giọt chất tẩy rửa loại được 

nhà sản xuất phê duyệt hoặc thích hợp và lau bằng một khăn 

giấy hoặc vải mềm sạch. 

 

Rửa kỹ bằng nước sạch và lau khô mặt bếp. 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào www .schott-

ceran.com 
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THỬ NGHIỆM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM CÁC CHẤT TẨY RỬA 

 

Chúng tôi thường xuyên thử nghiệm nhiều chất tẩy rửa để xác định sự phù hợp của chúng với 

SCHOTTCERAN®. 

 

Chúng tôi tiến hành các thử nghiệm khắt khe với các tiêu chí sau đây: 

 

 Đặc tính cơ học: Các chất tẩy rửa phải đảm bảo được rằng chúng không làm hư mặt bếp với 

các hoa văn trang trí hoặc mặt bếp không hoa văn. 

 

 Hiệu quả làm sạch: Các chất tẩy rửa phải tẩy được các vết bẩn và đốm khó tẩy. 

 

 Tác động hóa học: Các chất tẩy rửa không được để lại bất kỳ cặn ảnh hưởng đến 

SCHOTTCERAN® khi được gia nhiệt. 

 

Chỉ các chất tẩy rửa đáp ứng tất cả các thử nghiệm mới được SCHOTT đóng dấu phê duyệt để 

khách hàng nhận diện được các chất tẩy rửa và chất bảo vệ thích hợp. 
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỘT CHẤT TẨY RỬA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU CHỨNG NHẬN CỦA 

SCHOTT? 

 

Các nhà sản xuất quan tâm đến việc sử dụng con dấu của chúng tôi trên chất tẩy rửa của họ cần 

đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

 

 Chất tẩy rửa phải đạt thử nghiệm ban đầu của chúng tôi (cần phải 

đáp ứng tất cả các tiêu chí thử nghiệm) 

 

 Nếu chất tẩy rửa đạt thử nghiệm ban đầu, SCHOTT cấp một thỏa 

thuận cấp phép cho phép sử dụng nhãn hiệu và khuyến cao của 

chúng tôi cho mục đích thương mại. 

 

 Nhà sản xuất phải nộp các mẫu đang sản xuất trên cơ sở định kỳ để 

thử nghiệm (tối thiểu hai lần mỗi năm) để đảm bảo chất lượng ổn 

định. 

 

 Nhà sản xuất phải chịu chi phí cấp phép (1.500 € mỗi năm). 

 

 Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm thường mất khoảng 8 – 10 tuần. 
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SÁCH HƯỚNG DẪN TẨY RỬA 

 

Có thể đặt hàng miễn phí sách hướng dẫn tẩy rửa 

quốc tế qua dịch vụ hậu cần tại Mainz; Phiên bản 

Châu Á qua Tô Châu. 

 

Quốc tế 

Các ngôn ngữ hiện có: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban 

Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Bồ Đào Nha, Ba Lan, 

Nga 

 

Khuyến cáo của hơn 60 chất tẩy rửa đã được phê 

chuẩn tại 45 quốc gia trên thế giới. 

 

Châu Á 

Các ngôn ngữ hiện có: Anh, Hàn Quốc, Trung 

Quốc, Nhật Bản 

 

Khuyến cáo các chất tẩy rửa đã được phê chuẩn 

hiện có tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản 

(tối thiểu một chất tẩy rửa mỗi quốc gia). 
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 KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG DỤNG CỤ CẠO 

 

Cách sử dụng dụng cụ cạo gốm - kính: 

 Luôn sử dụng dụng cụ cạo trước khi phết chất tẩy rửa hóa học 

 Với dụng cụ cạo, bạn có thể dễ dàng loại bỏ vết đổ tràn từ các vùng nấu CERAN® nóng 

trước khi chúng cháy. Điều này đặc biệt quan trọng đối với thực phẩm bị trào ra có hàm 

lượng đường cao 

 Khuyến cáo sử dụng cho bếp hồng ngoại và bếp từ (ngay cả với bếp từ, thực phẩm có thể bốc 

cháy!) 

 Góc lý tưởng giữa lưỡi cạo và bề mặt nấu: 30
0
 

 

Cách nhận dạng một dụng cụ cạo gốm - kính thích hợp 

 Dụng cụ cạo bằng kim loại hoặc 

thép (không nóng chảy hoặc bắt 

cháy) 

 Dụng cụ cạo dễ khóa/mở khóa 

 Lưỡi cạo được cố định chính 

xác, lưỡi không dịch chuyển 

 Lưỡi không bị gãy, sạch và 

không gỉ 

 Dụng cụ cạo được chứng nhận 

bởi tổ chức thử nghiệm, nếu có (chẳng hạn: con dấu của TÜV-GS hoặc ROHS) 

 Kèm theo hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn an toàn  

 

  

BẢO VỆ HỞ GÓC LÝ TƯỞNG 



© SCHOTT AG 

 
 

ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP THÍCH HỢP 

 

Vật liệu và độ dày đáy: 

 

 Thép tráng men với độ dày đáy 2-3mm 

 Nồi bằng thép không gỉ có đáy ba lớp, độ dày khuyến cáo 4-6mm. 

 

Hình dạng đáy: 

 

Ở trạng thái nguội, đáy của nồi phải hơi lõm, có nghĩa là cong lên phía trên. Khi ở trạng thái 

nóng, nó sẽ giãn và trở nên dẹt trên mặt bếp. 

 

Đường kính: 

 

 Đường kính của nồi không được nhỏ hơn khoảng cách ngang vùng nấu  tổn hao năng 

lượng nhiệt 

 

 Đường kính của nồi không được vượt quá đường kính của vùng nấu  thức ăn không được 

hâm đủ nóng 
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NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ TRÁNH HƯ HẠI MẶT BẾP BẰNG CÁCH NÀO? 

 

Đốm vôi cháy 

 

Chỉ sử dụng nồi nấu khô trên gốm – thủy tinh. Các đốm vôi thường có thể loại bỏ bằng một chất 

tẩy rửa thích hợp. 

 

 
 

  



© SCHOTT AG 

 
 

NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ TRÁNH HƯ HẠI MẶT BẾP BẰNG CÁCH NÀO? 

 

Các lớp phát ngũ sắc 

 

Các lớp phát ngũ sắc hình thành do sử dụng chất tẩy rửa không thích hợp. Chúng cần phải được 

loại bỏ nhanh chóng như có thể bằng một chất tẩy rửa phù hợp để sử dụng với SCHOTT 

CERAN®. Khi đã được nấu nhiều lần, lớp này gần như không thể loại bỏ được. 
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NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ TRÁNH HƯ HẠI MẶT BẾP BẰNG CÁCH NÀO? 

 

Mảnh đường 

 

Đường caramen hóa ở 110 độ C trên mặt bếp nóng và phản ứng với gốm - kính. Loại bỏ ngay 

đường nóng khỏi mặt bếp nóng bằng một dụng cụ cạo vệ sinh kim loại thích hợp để đảm bảo 

rằng đường không để lại bất kỳ khuyết tật bề mặt. Các khuyết tật không thể loại bỏ được! Nó 

không ảnh hưởng đến chức năng và độ ổn định. 
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NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ TRÁNH HƯ HẠI MẶT BẾP BẰNG CÁCH NÀO? 

 

Giấy bạc và nhựa nóng chảy 

 

Loại bỏ ngay giấy bạc và nhựa nóng chảy khỏi mặt bếp nóng bằng một dụng cụ cạo làm sạch 

bằng kim loại thích hợp để đảm bảo mặt nó không nóng chảy trên mặt bếp. Khi giấy bạc và nhựa 

nóng chảy, sẽ không thể loại bỏ được! Điều này không ảnh hưởng đến chức năng và độ ổn định. 
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NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ TRÁNH HƯ HẠI MẶT BẾP BẰNG CÁCH NÀO? 

 

Các đốm có ánh kim 

 

Tôi cần phải chú ý điều gì? Đồ nấu có đáy bằng nhôm hoặc đồng có thể để lại cặn. Vết cặn này 

thường có thể loại bỏ được bằng một chất tẩy rửa thích hợp. Khi nồi đã được nấu nhiều lần, sẽ 

rất khó loại bỏ. 
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KHÔNG SỢ XƯỚC 

 

SCHOTT CERAN® chống xước nhưng có thể bị xước khi xử lý bất cẩn. Thông thường, chỉ cần 

cẩn thận là tránh được xước. Nếu khách hàng có lưu ý một số mẹo, có thể sử dụng các mẹo để 

giữ bề mặt nguyên vẹn trong thời gian dài: 

 

 sử dụng nồi và chảo thích hợp 

 luôn giữ nồi và mặt bếp sạch 

 vệ sinh mặt bếp đúng cách bằng chất tẩy rửa đã được thử nghiệm 

 không xử lý mặt bếp như mặt bếp thông thường 

 

Và ngay cả khi có vết xước, các vết xước vẫn đảm bảo thẩm mỹ. Chúng không có bất kỳ ảnh 

hưởng tiêu cực đến độ ổn định của mặt bếp thủy tinh-gốm SCHOTTCERAN®. 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem phần thông tin “nên & không nên” 
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NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÌN THẤY VẾT XƯỚC 

 

 

Các vết xước dễ trông thấy hơn nhiều 

trên gốm - kính màu sẫm so với trên các 

gốm - kính có màu sáng hơn. Nguyên 

nhân là do sự tương phản mạnh của ánh 

sáng trắng phân tán trên bề mặt màu đen. 

 

Đối với đồ trang trí, các vết xước nhỏ 

khó trông thấy hơn trên các hoa văn so 

với các sọc. Khách hàng muốn các vết 

xước khó trông thấy hơn nên chọn hoa 

văn không theo quy tắc so với loại hoa 

văn có quy tắc. 

 

Nếu ánh sáng được tập trung và mạnh, 

ánh sáng làm nổi rõ các vết xước, chẳng 

hạn: bóng đèn halogen. Vết xước tương 

tự dường như khó trông thấy hơn dưới 

bóng đèn hoặc đèn huỳnh quang.  

 

 

 


