Guia de
Cuidados

Feita para Durar
A superfície de quartzo Emporio Stone® é composta de até 92% de pó e partículas
de quartzo, adicionada de resina, pigmentos e outros componentes de alta
qualidade que tornam essa superfície resistente, durável e de design elegante.
Esse material não requer impermeabilização.

Limpeza Diária
Devido a sua baixa porosidade, a superfície Emporio Stone® é fácil de limpar e é
resistente a manchas de uso doméstico. A limpeza pode ser feita com pano úmido
e o detergente Quartzo Limpeza Diária da Bellinzoni® . Enxague com água morna
e seque com um pano macio para finalizar. O uso desse produto geralmente será
suficiente para limpar as sujeiras do dia a dia. Para evitar danificar o brilho da
superfície, utilize somente limpadores não-abrasivos.

Limpeza de Manchas Persistentes
Em caso de mancha persistente, diferentes produtos são recomendados de
acordo com cada tipo de mancha. Os mais comuns são:
MANCHA

PRODUTO

INSTRUÇÃO

Gordura

Quartzo Sujeiras Difíceis –
Bellinzoni ®

Agite o produto antes de usar. Aplique-o diretamente na
superfície úmida com auxílio de um pano ou esponja anti-riscos
e faça movimentos circulares no local da mancha.
Enxague com água abundante e seque com um pano macio.

Cal de Água
(Marcas de
Copo)

Vinagre e/ou produto
anti-calcário diluído em
água.

Aplique vinagre em uma esponja úmida, faça movimentos
circulares, enxague e seque. Caso a mancha persista, use um
produto anti-calcário diluído em água e deixe agindo por 2
minutos.
Enxague com água abundante e seque com um pano macio.
Repita o processo, se necessário.

Silicone e
Massa

Espátula de Plástico e
Removedor de Silicone

Esse tipo de mancha deve ser removido assim que a instalação
é concluída. Utilize a espátula de plástico para remover o
excesso. Depois, utilize um removedor de silicone de boa
qualidade e esfregue com uma esponja anti-riscos.
Enxague com água abundante e seque com um pano macio.
Repita o processo, se necessário.

Resíduos secos
(comida, chiclete
e esmalte)

Espátula de Plástico

Utilize a espátula de plástico para remover o excesso e remova a
sujeira residual com um pano úmido. Caso a mancha persista,
siga a instruções abaixo para “Outras manchas”.

Outras manchas
(café, frutas e
cosméticos)

Quartzo Sujeiras Difíceis –
Bellinzoni ®

Agite o produto antes de usar. Aplique-o diretamente na
superfície úmida, com auxílio de um pano ou esponja anti-riscos
e faça movimentos circulares no local da mancha. Enxague com
água abundante e seque com um pano macio.

Reação ao Impacto
Apesar da superfície de quartzo ser
dura e resistente, o impacto nas
pontas e bordas deve ser evitado
devido ao beneficiamento do
material, que deixa as extremidades
afinadas e expostas. Não se deve
colocar objetos pesados, os quais
são inadequados para o uso de uma
superfície.

Reação a Altas
Temperaturas
Utensílios de cozinha quente ou
eletrodomésticos que produzam
calor (fritadeiras, panela elétrica,
forno elétrico, etc.) não devem ser
colocados diretamente na superfície
de quartzo. Deve-se utilizar um
apoio (de borracha, se possível), até
que o objeto esfrie. O uso de isolante
térmico entre a superfície de
quartzo e o cooktop ou forno é
necessário. Essas ações são para
evitar qualquer dano devido ao
calor.

Precauções
Gerais
Essa superfície não é apropriada
para uso em áreas externas e não
deve ser instalada em locais com
exposição a radiação solar. Evite o
uso de lâmpadas que emitam
radiação UV;
Não é recomendado para áreas de
alto tráfego;
Não coloque panelas quentes ou
outro utensílio de cozinha quente
diretamente na superfície. Utilize
um apoio para proteger do calor;
Não corte comidas ou objetos

diretamente na superfície. Utilize
sempre uma tábua para cortes;
Não arraste objetos metálicos sobre
a superfície;
Não coloque objetos pesados, os
quais são inadequados para o uso na
superfície;
A superfície deve ser higienizada
logo após o contato com alimentos
ácidos
que
podem
causar
descoloração, como: suco de limão,
suco de uva, vinho, morango, etc.;
Não utilize esponja de aço e o lado
áspero da esponja abrasiva comum.
Para limpar, use o lado macio da
esponja ou esponja anti-riscos tipo
Scotch-Brite® ;
Evite deixar água parada na
superfície por um longo período;
Não polir novamente a superfície;
Não utilize produtos altamente
ácidos e altamente alcalinos, nem
químicos removedores, decapantes
(removedor de tinta e solda),
hidrofugantes, produtos de limpeza
de forno, produtos à base de cloro
(como água sanitária), acetona, ácido
fluorídrico ou soda cáustica;
Não utilize produtos de limpeza que
contenham
minerais
ou
micropartículas;
Caso
sua
superfície
for
acidentalmente exposta a qualquer
um desses produtos, enxague de
imediato com água abundante para
neutralizar o efeito;
O uso desses produtos inadequados
mencionados acima, assim como o
uso de produtos químicos sem
recomendação por escrito da
Emporio Stone® pode resultar na
perda da garantia da superfície de
quartzo.
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