Cách chống mối mọt cho tủ bếp gia đình
Trong không gian phòng bếp không thể nào không có một chiếc tủ bếp gỗ, nó đem lại cho không
gian phòng bếp sự sang trọng và ấm cúng. Tuy nhiên đối với sản phẩm tủ bếp gỗ thường hay bị
mối mọt do điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng như cách bảo quản không hợp lý.
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Tủ bếp gỗ sồi

Việt Nam với khí hậu ôn đới nên có độ ẩm cao làm điều kiện thuận lợi cho mối mọt phát triển
mạnh. Do đó nếu không bảo quan cẩn thận tủ bếp nhà bạn rất dễ có nguy cơ gặp phải mối mọt.
Vậy làm cách gì để có thể phòng tránh mối mọt cho tủ bếp gỗ? Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một
vài mẹo nhỏ để giúp tủ bếp nhà bạn tránh được mối mọt.
Khi thiết kế tủ bếp bạn nên để cách xa nguồn nước, tránh nước ngấm vào tủ bếp. Bên cạnh đó
khách hàng có thể lựa chọn các loại gỗ cỏ khả năng chống thấm nước cao như: gỗ sồi, gỗ xoan
đào, gỗ óc chó,…bạn nên lựa chọn các loại gỗ tự nhiên là tốt nhất.
Khi nấu ăn nên tránh làm bắn nước vào tủ bếp, hạn chế tối đa nước tiếp xúc với bề mặt gỗ. Khi
tủ gỗ bị dính nước bạn dùng khăn khô và lau ngay nước đi để tránh nước thấm vào gỗ. Điều quan
trọng nhất là bạn phải mua được tủ bếp chất lượng, do đó nên chọn lựa các cở sở uy tín để mua
hàng.
Tủ bếp tuyệt đối không được đặt trực tiếp dưới nền nhà, vì nền nhà có độ ẩm cao khiến tủ bếp dễ
thấm nước dẫn đến mối mọt. Vì mối mọt thường tồn tại dưới môi trường ẩm thấp, nền nhà là nơi
rất thích hợp để mối một có thể phát triển nhanh chóng. Do đó gia đình bạn nên lựa chọn các tủ
bếp có chân có thể chống mối mọt tốt, tuyệt đối không được đặt trực tiếp lên sàn nhà.
Trước khi mua tủ bếp bạn nên phun thuốc chống mọt trước và đem phơi để cho tủ bếp không bị
mối mọt tấn công. Nếu không may tủ gỗ nhà bạn bị mối mọt bạn nên nhờ đến những nhân viên
đến diệt tận gốc để không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phầm.
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Bên cạnh những cách trên chúng tôi còn một số mẹo nhỏ rất đơn giản và dễ làm ai cũng có thể
làm được. Các bạn mua về một chút nụ đinh hương, cắm lên một trái cam tươi rồi cho lên kệ sau
vài ngày cam sẽ hỏng, hương của cam và đinh hương quyên vào nhau làm mối không thể sinh
sản được.
Trên đây là một số cách chống mối mọt hiệu quả cho tủ bếp của gia đình bạn, mong những cách
này có thể bảo vệ tủ bếp nhà bạn tốt nhất.

