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Chăm sóc nội thất xe bao gồm các công việc như loại bỏ rác bẩn, hút bụi làm sạch và phục
hồi bề mặt da hay Vinyl. Việc chăm sóc nội thất xe luôn phải được làm trước khi rửa xe bởi lẽ
nếu rửa xe trước rất có thể nước sẽ lọt vào bên trong nội thất khiến cho nội thất bị ẩm ướt
khó có thể làm sạch.  Để có thể chăm sóc nội thất xe một cách bài bản cần có một máy
hút bụi cỡ lớn, một vài bàn chải mềm, miếng đánh nội thất chuyên dụng, bút lông và một
thùng rác. Những dụng cụ này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho việc chăm sóc
xe.

  

     Khoi nguyen Auto sử dụng toàn bộ sản phẩm làm nội thất xe Simoniz và Automagic và
công nghệ từ Anh Quốc,  Hoa Kỳ để chăm sóc nội thất cho xe bạn. Sau đây là các bước của
quá trình chăm sóc nội thất :

  

Các bước cơ bản trong Quy trình chăm sóc nội thất

  

Bước 1
      Loại bỏ rác bẩn, đây là công việc đầu tiên và không thể thiếu của việc dọn nội thất,
trong bước này cần chú ý, loại bỏ những rác bẩn trong các khe kẽ, gạt tàn và dưới những chiếc
ghế.

  

Bước 2
     Sử dụng chổi và máy hút bụi để làm sạch nội thất. Công việc đầu tiên của của bước này
là lấy tất cả những thảm lót chân ra để giặt bằng hóa chất và phơi khô, khi không khí có độ
ẩm cao nếu thảm không khô sau khi dọn nội thất xong,  dùng máy thổi gió hong khô hay
máy hút bụi công suất lớn để hút nước. Dùng máy hút bụi hút tất cả những khe trên cửa,
taplo… dùng bàn chải và máy hút bụi làm sạch sàn.

  

Bước 3

  

    Tẩy những vết bẩn khó làm sạch bằng hóa chất chuyên dụng. Các vết bẩn có trên xe
thường là những vết xi giầy, những vết dầu mỡ, nhựa đường…Trước tiên phải xịt hóa chất trực
tiếp lên vết bẩn, hoặc thấm hóa chất vào khăn mềm và chà lên vết bẩn, dùng bàn chải mềm
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chải (chú ý không làm hỏng bề mặt thảm), nếu trên bề mặt nhựa thì đánh bằng miếng đánh
nội thất chuyên dụng, sau đó lau bằng khăn mềm.

  

Bước 4
     Làm sạch bề mặt Vinyl và da. Dùng hóa chất chuyên dụng xịt vảo khăn towel sau đó lau lên
bề mặt vinyl như tap-lo bảng điều khiển, cánh cửa, vô lăng. Nếu cần dùng miếng đánh nội
thất hay bàn chải để đánh rộng hóa chất trên những vùng có vết bẩn cứng đầu. Sau cùng
lau lại phần đã được làm sạch bằng khăn mềm

  

Bước 5
     Làm sạch thảm và ghế ngồi. Dùng bình phun sương mù chuyên dụng, pha loãng hóa chất
đậm đặc theo hướng dẫn sử dụng. Xịt hóa chất trực tiếp vào miếng đánh nội thất chuyên
dụng, đánh đều hóa chất trên bề mặt. Sau đó dùng máy hut bụi hút hoặc khăn mềm lau lại. Chú
ý không được để thảm, ghế ẩm ướt, chúng phải hoàn toàn khô ráo sau khi thực hiện xong
bước này.

  

Bước 6
     Dưỡng lại bề mặt nhựa. Để khôi phục lại bề mặt và bảo dưỡng nó, công việc không thể
thiếu là dưỡng lại nó. Sử dụng miếng thoa hóa chất, chổi lông và các hóa chất chuyên dụng
không độc hại. Xịt hóa chất lên đầu chổi hay miếng đánh sau đó dưỡng đều lại toàn bộ bề
mặt nhựa sao cho bề mặt sáng bóng.

  

Bước 7
     Phục hồi bề mặt da. Dưỡng lại bề mặt ghế da là công đoạn vô cùng quan trọng nó vừa có
tác dụng tạo bề mặt da sáng bóng, vừa có tác dụng khôi phục tính đàn hồi của da, công việc
này tương tự như công việc dưỡng trên bề mặt nhựa với hóa chất chuyên dụng không độc hại.

  

Bước 8

  

     Kiểm tra và xử lý những chỗ chưa hoàn hảo để đạt hiệu quả cao nhất của công việc
chăm sóc nội thất.
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