guia de cuidados

Superfícies de
alta performance
Graças às suas propriedades físicas, Laminatto® é
um material de alta resistência e de fácil manutenção. A superfície é de porosidade quase nula, permitindo que a limpeza com um pano úmido, no geral,
seja suficiente para remover as sujeiras. Laminatto®
também possui a vantagem de resistência ao calor,
o que significa que panelas quentes não danificam e
nem descolorem a superfície. Para garantir vida longa a sua superfície Laminatto®, siga as instruções de
limpeza e cuidados deste guia.

guia de cuidados

Limpeza Diária
As sujeiras de substâncias de uso doméstico são fáceis de
remover. A superfície pode ser lavada com pano úmido de
microfibra ou esponja macia, água morna e um pouco de
detergente neutro. Finalize secando com um pano macio.
Caso derrame líquido na superfície, limpe imediatamente. A limpeza feita prontamente após o acontecimento da
sujeira é a melhor forma de evitar manchas e necessidade
de limpeza profunda. Sujeiras não removidas prontamente são mais propícias a deixarem leves rastros de acordo
com a tolerância de cada acabamento.
Por ser não porosa, Laminatto é uma superfície altamente
higiênica e não permite a proliferação de bactérias. Se por
algum motivo seja requerida a desinfecção do material,
podem ser utilizados produtos desinfetantes de uso diário, lenços desinfetantes ou solução de álcool 70%.

Sujeiras Persistentes
Caso a limpeza rotineira não seja suficiente para remover
determinada sujeira persistente, siga a tabela com tipos
de manchas e os respectivos produtos de limpeza recomendados. Antes de proceder com a limpeza, realize um
teste em uma pequena área discreta para certificar-se de
que esse não afetará a aparência da superfície.
tipos de mancha

tipos de produto

Gordura, Café

Alcalino / Solvente

Tinta

Oxidante / Solvente

Limão

Ácido

Ferrugem, Cimento e Gesso

Ácido

Vinho

Alcalino / Ácido

Óleo, Borracha, Cola Epóxi,
Vela de Cera, Resina/Esmalte,
Marcador Permanente

Solvente

Suco de Fruta, Iodo e Sangue

Oxidante

Sorvete

Alcalino

ácido Produtos de limpeza ácidos: descalcificadores, removedores de cimento.
alcalino Produtos de limpeza básicos: amônia, desengordurantes.
solvente Solvente universal, thinner, acetona, álcool.
oxidante Água oxigenada ou lixívia diluída.
observação importante Nunca utilize detergentes alcalinos com
pH acima de 11.

Para mais recomendações de produtos de uso profissional, consulte o Manual Técnico Laminatto.
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Apesar de Laminatto® ser um material altamente resistente, é necessário cuidado com impacto nas áreas
de maior exposição, como bordas e quinas, pois isso
pode causar lascamento do material;
Não utilizar faca de porcelana/cerâmica na superfície;
Não arrastar panela de porcelana na superfície;
Ao utilizar o maçarico para preparar alimentos, não
deixe mais que 20 segundos direcionado para uma
determinada área;
Evite o uso de produtos de limpeza abrasivos e esponjas abrasivas;
Não realize polimento do material;
Nunca choque a superfície com objetos pontiagudos
ou pesados. Isso pode causar lascamento ou até a
ruptura do material;
Não sente ou suba sobre a bancada de Laminatto®;
Não utilize produtos oleosos ou ceras, pois não é
necessário e pode impregnar a superfície;
Nunca utilize produtos com ácido fluorídrico.

Cuidados especiais
com acabamento
Polido/Lucidato
De beleza estética imponente, as superfícies polidas
se destacam pelo acabamento de alto brilho. Suas
características físicas e químicas as tornam um pouco
mais sensíveis do que os demais acabamentos, e por isso
requerem cuidados especiais no uso do dia a dia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sempre utilize uma tábua para cortar alimentos;
Use utensílios de limpeza macios e não-abrasivos;
Não arraste objetos metálicos, pontiagudos ou de
porcelana;
Evite contado com objetos metálicos em alta
temperatura;
Utilize suporte de panela, jogo americano e portacopos;
Não coloque em contato com tinta azul de metileno;
Não utilize cloro;
Não utilize CIF® ou outros produtos de limpeza que
contenham micropartículas abrasivas.
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