FICHA TÉCNICA

ARTIGO
REFERÊNCIA

PLACA REDONDA C/PEGA ARDÓSIA Ø25CM
0933640025

DIMENSÕES

Ø25cm

CARACTERÍSTICAS

Material Ardósia
Cor: Ardósia natural
Com 4 pés em EVA
Corte natural
4-7cm espessura

Instruções de uso:
1) Antes de usar a pedra pela primeira vez, remova todas as embalagens, adesivos e e�quetas do produto e guarde ou descarte-o
com segurança.
2) Lave todos os itens com água morna e sabão com um pano macio e detergente neutro. Seque bem com um pano limpo e seco
ou uma toalha de papel.
3) Esta pedra NÃO é adequada para uso em micro-ondas ou fornos.
Esta pedra NÃO é adequada para uso em placas ou chamas.
NÃO é aconselhável lavar na máquina de lavar louça.
NÃO use utensílios aﬁados ou de metal, facas ou implementos com a sua pedra.
Para proteger a sua pedra, recomendamos o uso de silicone, plás�co resistente ao calor ou ferramentas de madeira.
NÃO submeta a ardósia a mudanças bruscas de temperatura, pois isso causará danos.
Ba�das agudas, impacto ou queda da pedra podem causar danos.
NÃO use a pedra daniﬁcada.
4) Lave a pedra após cada uso para minimizar a mancha de alimentos. A ardósia é especialmente propensa a manchas quando
exposta a alimentos ácidos ou oleosos. Lave com água morna, limpa e sabão com detergente neutro e esponja macia.
Enxague bem com água morna para remover qualquer resíduo de sabão e seque bem com um pano limpo para evitar a formação
de manchas de água na lousa.
NÃO use esfregões / escovas de lavar roupa abrasivas ou muito duras ou agentes de limpeza abrasivos em qualquer uma das
super�cies.
NÃO use detergentes perfumados, pois podem deixar resíduos que podem ser transferidos para os alimentos.
As manchas persistentes podem ser removidas deixando a pedra de molho em água morna e esfregando-a suavemente usando
uma esponja não abrasiva adequada.
Armazenar em local fresco e seco, fora do alcance das crianças.

