
Bạn sẽ kiếm ñược nhiều tiền hơn                                                                                                         
nếu khách hàng của bạn hài lòng                                                                                                        
với chất lượng công việc tốt và                                                                                                           
không gây hại cho căn nhà của họ. 
 
ðể hiểu biết thêm về các sản  
phẩm và kỹ thuật sử dụng làm 
cho việc kinh doanh làm bóng  
sàn nhà của bạn ñạt ñược sự an 
toàn và thành công tốt ñẹp, hãy  
liên hệ với Viet-AID ñể có thêm  
thông tin, biết thêm về các lớp 
huấn luyện miễn phí, và các lời 
khuyên 

 

 

ðể có thêm thông tin tiếng Anh hãy 
liên lạc Mass COSH (617) 825-7233 

ðể biết thêm thông tin tiếng Việt  
xin liên hệ Viet-AID (617) 822-3717 
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Làm bóng sàn nhà                           
không gây cháy 



Làm bóng sàn nhà là một 
nghề quan trọng trong 
cộng ñồng chúng ta. Các 
người làm bóng sàn nhà 
cần phải tránh gây cháy ñể 
công việc thành công tốt 
ñẹp. 
Trong năm 2004, ở Somer-
ville, hai di dân người Vi ệt 
Nam ñã bị thiệt mạng khi 
họ làm bóng sàn nhà gây 
hỏa hoạn. Hơi từ sơn khằn 
sàn nhà họ dùng ñã bắt lữa 
và bốc cháy từ ngọn lữa 
chong nơi bếp ga. 
Năm 2005, một người Vi ệt 
Nam khác bị chết cháy khi 
ñang làm bóng sàn nhà ở 
Hull. Hơi từ sơn khằn sàn 
nhà ñã bắt lữa và bốc cháy 
từ ngọn lữa chong nơi thiết 
bị làm nóng bằng nước.   

Nhiều người làm bóng sàn nhà có thể gây 
cháy khi hơi sơn hay chất lỏng dễ bắt lữa 
khác gặp phải tia lữa. Các túi bột gổ cũng 
bắt lữa khi gặp hơi nóng. Những vụ cháy 
này gây thiệt hại cho các người thợ và tốn 
kém tiền bạc.    

Công việc mang ñến tiền bạc 
cho bạn, nhưng công việc có 
thể gây nguy hại cho bạn. 
 

Cố tránh gây cháy ñể giữ cho 
việc kinh doanh của bạn ñược an 

toàn và thành công 
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Lửa Bắt Cháy Bằng Cách Nào. 
 
Có nhiều loại sơn khằn rất dễ bắt 
lữa. ðiều này có nghĩa là hơi bốc ra từ 
sản phẩm rất dễ bắt lữa ở nhiệt ñộ dưới 
100o F hay dưới 38o C. Một số sản 
phẩm dùng ñánh bóng sàn nhà khác 
cũng dễ bắt lữa. 
Chất hơi di chuyển như thế nào. 
Chúng có thể di chuyển qua các phòng 
khác, lên tầng nhà trên hoặc vào tầng 
hầm. Và một tia lữa có thể làm cho chất 
hơi này bốc cháy 
Những tia lửa ñến từ ñâu? Các tia lữa 
ñến từ các ngọn lữa chong của máy 
sưởi nóng bằng nước, lữa chong của 
bếp lò, sự va chạm mạnh ñinh, ghim 
xuống sàn nhà, bật công tắc ñiện, chà 
xác vải vóc. 
Bột gỗ có thể bắt lữa nếu gặp nóng. 
Nhiều vụ cháy xảy ra từ các túi rác 
bằng nhựa chứa bột gổ ñặt trong xe tải 
nóng, hoặc ñặt trực tiếp với ánh sáng 
mặt trời. Thiệt hại tài sản do các vụ 
cháy này sẽ làm bạn mất khách hàng và 
hủy hoại lợi nhuận của mình. 
 

Các bạn Có Thể Tránh Gây Cháy! 
 

• Hãy tìm Phiếu Dữ Liệu Về An Toàn 
Nguyên Vật Liệu (MSDS) cho mỗi 
sản phẩm. Tìm ñọc ñiểm bốc cháy 
trong Phần 4. Hoặc hỏi nhà cung cấp 
sản phẩm về ñiểm bốc cháy của sản 
phẩm bạn dùng. 

 
• Chỉ dùng sản phẩm với ñiểm bốc 

cháy trên 100o F. Sơn khằn sàn nhà 
dễ bắt lữa không phải là cần thiết ñể 
làm tốt việc ñánh bóng sàn nhà. 

 
• Tắt tất cả các tia lữa chong trong nhà 

trước khi làm việc: tại bếp lò, tại 
thiết bị làm nóng bằng nước. 

 
• ðổ nước vào các túi bột gỗ hay bỏ 

bột gỗ vào thùng dựng kín hơi. Giữ 
chúng tránh khỏi sức nóng hay ánh 
nắng mặt trời. 

 
• Bạn có thể thành công trong việc 

hành nghề mà không gây cháy!  


