
THÔNG TIN SẢN PHẨM CHẬU ĐÁ HÄFELE
HÄFELE GRANITE SINKS - SPECIFICATION IN DETAILS

1. Cấu tạo và tính năng sản phẩm / Structure and feature

Cấu tạo sản phẩm / Structure

 > Thành phần vật liệu chính: đá thạch anh, chiếm tỉ lệ 70%-75%, 
có kích cỡ 0.3-0.8mm

 > Thành phần phụ: nhựa acrylic có tỉ lệ 19%-24%, và các phụ gia khác

 > Main material: Quartz size 0.3-0.8 mm takes 70-75 percent.
 > Extra material: Acrylic takes 19-24 percent and other materials

Tính năng sản phẩm / Feature

 > Chịu nhiệt: Không bị tác động bởi nhiệt độ cao
 > Chịu va đập: vật liệu cứng và chịu được tác động bên ngoài
 > Kháng bụi: hạn chế bụi bám trên bề mặt
 > Chống vấy màu, Chống bám mùi
 > An toàn khi tiếp xúc với thực phẩm
 > Bền chắc sau thời gian sử dụng lâu dài.

 > Heat-resistant: Not temperature sensitive
 > Impact-resistant: Tough & resistant to impacts.
 > Dirt-repellent: The dirt simply runs off
 > Stain-resistant, Odor-free
 > Food-safe: Safe to be in contact with foods.
 > Made-to-last: Extremely durable.

2. Bề mặt hoàn thiện / Finish

a. Bề mặt thô ráp ở phía đáy chậu / Rough surface under the sinks

 > Bề mặt gồ ghề và các lỗ khí nhỏ li ti ở mặt bên hông chậu xuất 
hiện như hiện tượng co ngót tự nhiên trong quá trình sản xuất, 
nhưng hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến tuổi thọ hay độ bền 
của sản phẩm.

 > Mặt sau thô ráp là mặt tích cực cho chính bồn rửa, nó giúp cho 
chậu đặc biệt rất cứng chắc ở bề mặt chính (bề mặt sử dụng). 
Vì phần cứng nhất của vật liệu, là cát thạch anh, đi vào phía 
trong bề mặt sử dụng - lòng trong của chậu và làm cho nó bền 
chắc hơn. 

 > Rough surface and tiny pin holes on the side of granite sinks 
appear naturally during manufacturing process, however, they 
cause no negative impact on product age or reliability.

 > A rough back side of the sink is also a positive signal showing 
that the front/working surface is ensured in term of resistance 
and quality. This process only happens when the Quartz has 
been consumed deeply inside the front/working surface and 
strengthen the whole sink.

Tham khảo Hình 1: Vết co ngót
Reference photo 1: Appearance of shrinkage

Tham khảo Hình 2: Bề mặt lưng sau hoàn thiện của chậu đá
Reference photo 2: Qualified surface under the sinks

b. Vệt màu vàng ở dưới đáy chậu / Yellow lines under the sinks

 > Vệt vàng ở mặt sau của bồn rửa là một phần của vật liệu chất 
kết dính, chúng tôi gọi nó là “Nguyên liệu phụ gia”. Sự xuất hiện 
các vết vàng là một phần của qui trình sản xuất nơi tất cả các 
nguyên liệu thành phần cứng như là thạch anh sẽ di chuyển lên 
bề mặt chính (bề mặt sử dụng) của chậu.

 > Yellow lines under the sink created by bonding material which 
also called “Extra material”. The appearance of these yellow 
lines is one necessary part of the whole manufacture. During 
this stage, all main material (mostly Quartz) will move to the 
front/working surface.

3. Video đính kèm bằng mã QR code / Access video by QR code.


