
          

                            TƯ VẤN THAM KHẢO VỀ ĐÁ QUARTZ 
1.1 Nguồn gốc: 

 Đá Quartz (thạch anh nhân tạo) được cấu tạo chủ yếu giữa bột đá thạch anh (khoảng 
92%) và nhựa Polymer với độ bám dính tốt. 

 Có các dạng: đơn màu, vân bông nhỏ đều, vân định hướng dạng rễ cây, hạt… 

 Thông thường giá của dòng đá này sẽ phụ thuộc vào dạng vân của tấm đá (dạng vân 
định hướng giá cao hơn do quy trình SX phức tạp hơn rất nhiều so với loại đơn màu 
hoặc vân bông nhỏ đều) 

1.2 Đặc điểm và tính chất: 

    Đá Quartz- nhân tạo gốc thạch anh có độ cứng cao cùng khả năng chống thấm, chống xước 
tốt hơn nhiều so với những vật liệu cùng loại (do đặc tính của thạch anh và quy trình ép nung 
công phu trong khi sản xuất). Nên, dòng đá này có khả năng: 

• Chống ố, chống bám bẩn, dễ vệ sinh. Bề mặt bóng của đá nhân tạo gốc thạch anh giúp 
hạn chế tối đa các vết ố, bụi bẩn và vi khuẩn. Nhờ đó, sản phẩm có thể được làm sạch 
nhanh chóng bằng nước và các dung dịch tẩy rửa thông dụng (nước rửa chén và các loại 
nước tẩy rửa vệ sinh thông dụng…) 

• Vì kết cấu không rỗng và không gây nấm mốc,nên đảm bảo an toàn, không có yếu tố gây 
hại cho sức khỏe của người sử dụng. 

1.3: Hướng dẫn sử dụng: Tuy dòng đá này có những ưu điểm vượt trội, nhưng vật liệu nào cũng 
có những hạn chế cần lưu ý: Chỉ nên sử dụng cho đồ nội thất như bàn, kệ tủ, vanity…trong nhà. 

 Không nên sử dụng cho đồ ngoại thất khi có ánh nắng trực tiếp. 

 Lau chùi, vệ sinh bề mặt sản phẩm sau khi sử dụng khoảng 1-2g, không để đồ ăn 
và thức uống lưu lại trên bề mặt quá lâu.  

 Không để các vật sắc nhọn cà lên bề mặt sản phẩm với 1 lực vượt quá độ cứng 
cho phép.  

 SP đá Quartz gốc thạch anh được Bảo hành 12 tháng với yêu cầu người sử dụng 
tuân thủ các hướng dẫn sử dụng. (áp dụng ở các công trình tại VN) 

 ASTONE chỉ BH các lỗi do kỹ thuật, không BH các lỗi do người sử dụng gây ra và các 
lỗi hao mòn, cũ …tự nhiên của vật liệu. 

Trên đây là một vài tư vấn có tính chất tham khảo. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến 
Sản phẩm của chúng tôi. 
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