DICAS DE LIMPEZA
E MANUTENÇÃO
CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN

Limpeza

Recomendações

Utilizar uma esponja ou pano macio
com sabão ou detergente neutro
[desde que não contenham cloro ou
seus derivados].

Evitar colocar o produto em locais
excessivamente úmidos.

Para secar, usar um pano macio ou
flanela.
No caso de manchas persistentes ou
se a peça se tornar opaca, utilizar a
“Pasta de Limpeza Tramontina” que é
apropriada para o aço inox.
Não utilizar para limpeza: palha de aço,
outros elementos ou produtos abrasivos
que possam riscar o aço inox.
Em locais onde possam existir materiais
que se constituem em agentes de
oxidação, como em hospitais, banheiros
públicos,
aeroportos
laboratórios,
etc, recomenda-se lavar as partes
inoxidáveis ao menos uma vez por
semana, ou conforme a necessidade.
Alguns materiais aderem ao aço inox
causando uma falsa impressão de
ferrugem. Lavando a peça suavemente
no mesmo sentido do polimento
escovado, essas incrustações são
facilmente removidas.

Evitar expor o produto a substâncias
químicas agressivas ao aço inoxidável e
a situações severas de maresia.
Não submeter o produto a esforços
demasiados.
Não expor a lixeira ao sol sem o uso do
saco plástico ou com seu interior vazio
(caso isso aconteça o sol poderá causar
danos as partes plásticas internas).
Recomenda-se o uso da Luva de
microfibra para limpar aço inox
Tramontina [Ref.: 94537/004 imagem do verso]* para retirar
manchas e realçar o brilho. A
luva de microfibra não exige a
aplicação de produtos químicos
em sua superfície, basta umedecer
levemente um dos lados com água,
passar sobre a peça em inox e,
com o lado seco da luva, fazer o
polimento.

*A Luva de microfibra não acompanha o
produto.

Limpieza

Recomendaciones

Utilizar una esponja o paño blando con
jabón o detergente neutro [siempre que
no contengan cloro o sus derivados].

Evitar locales excesivamente húmedos
para poner el producto.

Para secarlo, usar un paño blando o
franela.
En el caso de manchas persistentes
o si la pieza queda opaca, utilizar el
“Removedor de manchas Tramontina”
que es apropiado para el acero
inoxidable.
Para la limpieza, no utilizar: esponja de
aluminio o de alambre, otros elementos
o productos abrasivos que puedan
arañar el acero inoxidable.
En lugares donde pueda haber
materiales que constituyan agentes de
oxidación, como en hospitales, baños
públicos, aeropuertos, laboratorios,
etc., se recomienda lavar las partes
inoxidables por lo menos una vez por
semana o de acuerdo a su necesidad.
Algunos materiales se pegan al acero
inoxidable, causando la falsa impresión
de herrumbre. Lavando la pieza
suavemente en el mismo sentido del
pulido cepillado, esas incrustaciones se
retiran fácilmente.

Evitar exponer el producto a sustancias
químicas agresivas al acero inoxidable y
a situaciones severas provocadas en las
cercanías del mar.
No someter el producto a esfuerzos
exagerados.
No exponer el basurero al sol sin el
uso de la bolsa plástica o vacío (si eso
o.curre el sol puede causarle daño a las
partes plásticas internas).
Se recomienda usar guantes de
microfibra para limpiar el acero
inoxidable
Tramontina
[Ref.:
94537/004 - imagen al dorso]* para
retirar las manchas y realzar el brillo.
El guante de microfibra no exige la
aplicación de productos químicos
en la superficie, basta humedecer
ligeramente uno de los lados con
agua, pasarlo sobre la pieza de
acero inoxidable y, con el lado seco
del guante, pulirla.

*El guante de microfibra no viene con el
producto.
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