Cách làm sạch vết bẩn với tủ bếp màu trắng
Hiện nay tủ bếp màu trắng đang được khá nhiều khách hàng lựa chọn vì kiểu dáng và màu sắc
sang trọng tạo cho căn phòng tinh tế, hiện đại. Tuy nhiên để bảo quản tủ bếp không bị bám bẩn
hay bị mất màu thì không phải ai cũng biết. Vậy hãy để chúng tôi chia sẻ một số kinh nghiệm là
sạch tủ bếp cũng như bảo quản tủ bếp trắng lâu nhất.
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Tủ bếp gỗ sồi

Nhiều người nội trợ có câu hỏi tại sao tủ bếp màu trắng qua nhiều năm sử dụng lại chuyển qua
màu vàng dù vệ sinh liên tục? Nguyên nhân chính là do ánh sáng trực tiếp từ mặt trời chiếu thẳng
vào tủ bếp là tủ bếp bị ố vàng cũng như phai mất đi màu sơn hiện có. Để khắc phục nguyên
nhân này rất đơn giản bạn chỉ cần đặt tủ bếp không phải chịu ánh sáng trực tiếp, nếu không bạn
có thể mua rèm che chắn không cho ánh sáng làm ảnh hưởng đến màu sắc tủ bếp của gia đình
bạn.
Nguyên nhân thứ hai dẫn đến tình trạng tủ bếp bị mất màu và bị chuyển sang màu vàng chính là
khi đun bếp. Khi nấu ăn mùi thức ăn, bếp ga, hay dầu mỡ bay khắp phòng bếp làm bám vào tủ
bếp khiến cho tủ bếp không được trắng và chuyển sang màu vàng. Để ngăn chặn điều này, trong
thời gian nấu ăn bạn nên bật quạt thông gió cũng như máy hút mùi để hút hết ra bên ngoài để
không cho mùi chạm vào các bề mặt khác. Điều này sẽ giúp tủ bếp không bị bám mùi dầu mỡ.
Nếu tủ bếp trắng nhà bạn đã bị dính dầu mỡ, hay vết bẩn tốt nhất bạn nên trộn hỗn hợp nước có
ga cho thêm chút giấm và thêm ít nước ấm rồi sau đó lấy khăn mềm và lau tủ bếp. Để giữ được
tủ bếp trắng và đẹp bạn nên lau chùi tủ bếp bằng hỗn hợp này 1 tháng một lần để tránh dầu mỡ
cũng như bị bẩn bám trên tủ bếp.
Đặc biệt khi tủ bếp bị bám dầu mỡ hay các vết bẩn bạn không nên dùng các loại chất tẩy rửa có
hóa chất sẽ làm ăn mòn bề mặt tủ bếp cũng như không được dùng các loại rẻ thô cứng lau tủ vì
sẽ làm mất đi màu sơn, hay có thể làm xước bề mặt của tủ bếp. Trong trường hợp đó bạn nên
dùng một miếng vải cotton mền và làm ẩm với nước ấm sau đó làm sạch bề mặt tủ.
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Nếu muốn tủ bếp trắng nhà bạn có thể sạch và đẹp theo thời gian thì bạn tuyệt đối không được
các vết bẩn bám lâu trên bề mặt tủ bếp. Nếu vết bẩn không được làm sạch ngay mà để trong thời
gian dài thì rất khó có thể làm sạch được như cũ.

