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CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Cuidados Diários
A limpeza geral das suas superfícies sólidas Staron® e Tempest® pode ser realizada limpando a superfície com um pano ou uma 

esponja húmido(a), secando depois com um pano suave ou toalhas de papel, para evitar manchas; especialmente em áreas 

onde a água tenha uma dureza elevada.

As superfícies Staron® e Tempest® são resistentes e, em muitos casos, podem ser reparadas ou recuperadas. Com cuidados simples 

e manutenção, uma área da cozinha ou da casa de banho, bem como aplicações comerciais de utilização intensiva, durarão muitos

anos. Siga estas instruções para preservar os seus produtos de superfícies sólidas Staron® e Tempest®.

2. Manchas Simples
Limpe com um produto à base de amoníaco, como detergente limpa-vidros doméstico ou detergentes em spray não abrasivos 

para produtos de superfície sólida disponíveis no mercado. Seque com um pano suave ou toalhas de papel, para evitar manchas.

3. Manchas Resistentes e Pequenos Riscos
Existem mais de 70 cores disponíveis nos produtos Staron® e Tempest®, e cada cor pode ser fornecida com um diferente tipo de 

acabamento por um fabricante/instalador certificado Staron®. Cores escuras em superfícies de bancadas e cores particularmente 

escuras com um acabamento brilhante apresentarão mais facilmente sinais de uso, como riscos e resíduos de sabão, do que os 

materiais de superfícies sólidas de cores claras. Por esta razão, um acabamento brilhante geralmente requer manutenção adicional 

e cuidados especiais para manter o seu lustro original. São necessárias diferentes técnicas de limpeza para remover manchas 

resistentes e pequenos riscos, dependendo do tipo de acabamento e da cor, tal com especificado nas instruções abaixo 

(nota: entre em contacto com o seu fabricante/instalador certificado, em caso de dúvidas sobre o tipo de acabamento aplicado nas 

suas superfícies sólidas Staron®). NÃO tente reparar riscos profundos, lascas ou queimaduras. Contacte um fabricante/instalador 

certificado Staron®

 ACABAMENTO MATE é o acabamento standard fornecido pelo seu fabricante/instalador certificado. É um acabamento de 

baixo brilho ou sem brilho e é recomendado para todas as áreas de utilização intensiva.

Com uma esponja molhada e um produto de limpeza abrasivo, p. ex. Soft Scrub®, esfregue a superfície num pequeno 

movimento circular. As cores mais escuras normalmente requerem mais atenção do que as cores claras.

 ACABAMENTO ACETINADO tem um brilho ligeiramente mais elevado do que o mate e requer mais atenção, dependendo 

da frequência de utilização e da área de aplicação.

Com uma esponja molhada e um produto de limpeza abrasivo, p. ex. Soft Scrub®, esfregue ligeiramente a superfície, num 

pequeno movimento circular, sobre a mancha ou o risco.

Cor Mais Escura
As cores mais escuras normalmente requerem mais atenção do que as cores claras.

Esfregar de forma muito agressiva poderá reduzir o grau de brilho.

Esta Ficha Técnica tem como objetivo fornecer orientações para um fabrico, uma instalação e um desempenho ideais dos produtos LOTTE ADVANCED

MATERIALS mencionados. Embora as informações contidas neste documento sejam consideradas fiáveis, nenhuma parte do conteúdo - incluindo, mas

não se limitando a, instruções, técnicas, gráficos e recomendações - deverá ser entendida como implicando uma responsabilidade jurídica de adequaçã

o a um propósito específico, qualquer outro tipo de garantia ou como sendo completa ou absoluta na sua natureza e âmbito das informações.

Dependendo da aplicação particular do utilizador, todas as medidas necessárias terão de ser tomadas para verificar e testar a adequação a tais necessi

dades ou aplicação. Qualquer informação ou recomendação neste documento é indicada estritamente para fins de referência e, como tal, a LOTTE ADV

ANCED MATERIALS não assume qualquer responsabilidade pela respetiva precisão ou adequação, ou pelo uso de tal informação para produtos diferen

tes de superfícies sólidas Staron® e superfícies de quartzo Radianz® da LOTTE ADVANCED MATERIALS.
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 ACABAMENTO BRILHANTE é um brilho mais elevado e refletivo que requer cuidados e manutenção adicionais.

É importante salientar que um acabamento Brilhante, especialmente numa cor escura, irá necessitar de mais cuidados do que um 

acabamento Mate/Acetinado. Por esta razão, certifique-se de que não aplica o mesmo método ou processo recomendado para um 

acabamento Mate/Acetinado ao cuidar de um acabamento Brilhante. Repita o procedimento apresentado abaixo. Se a mancha 

persistir, contacte o seu fabricante/instalador certificado para assistência.

NÃO UTILIZE PRODUTOS DE LIMPEZA ABRASIVOS E ESFREGÕES DE QUALQUER TIPO NUM ACABAMENTO BRILHANTE;

CONTACTE O SEU FABRICANTE/INSTALADOR STARON® PARA MAIS INFORMAÇÕES.

Pulverize um produto não abrasivo, como o Formula 409®, sobre a mancha e aguarde alguns minutos. Seguidamente, esfregue 

a superfície com uma esponja molhada, num pequeno movimento circular.

Cor Mais Escura

As cores mais escuras normalmente requerem mais atenção do que as cores claras.

Esfregar de forma muito agressiva poderá reduzir o grau de brilho.

Não utilize produtos de limpeza abrasivos, esfregões ou palha de aço.

Concluído o procedimento acima, enxague com água limpa e seque com um pano suave ou toalhas de papel, para evitar 

manchas. Para aumentar a claridade visual da cor e ocultar riscos menores, aplique o produto de limpeza Countertop Magic®

(disponível em qualquer drogaria ou supermercado) e limpe o excesso com um pano macio.

4. Evitar Danos 

Pequenos danos que possam ocorrer acidentalmente podem ser frequentemente reparados por um fabricante/instalador 

certificado Staron® ou um especialista em reparações. No entanto, certifique-se de que segue estas orientações para evitar a 

ocorrência de danos na sua superfície Staron® e Tempest®:

 CALOR: as Superfícies Sólidas Staron® e Tempest® têm excelentes propriedades de resistência ao calor comparadas com outros 

materiais de bancada. No entanto, colocar panelas quentes, bem como algumas aplicações geradoras de calor, tais como grelhadores 

elétricos ou fritadeiras, pode danificar a superfície. Utilize sempre uma base ou um tripé com pés de borracha para proteger as 

superfícies Staron® e Tempest® . Evite sujeitar Superfícies Sólidas Staron® e Tempest® a temperaturas extremas.

 QUÍMICOS: evite expor Superfícies Sólidas Staron® e Tempest® a químicos fortes, como decapantes de tintas, acetona e produtos 

de limpeza de fornos. As superfícies expostas a estes químicos deverão ser imediatamente lavadas com água; o contacto poderá causar

manchas que poderão necessitar de reparações extensivas. Remova esmalte com um produto de remoção de esmalte que não 

contenha acetona e lave com água.

 RISCOS: nunca corte ou pique alimentos diretamente sobre uma Superfície Sólida Staron® e Tempest®, utilize sempre uma 

tábua para cortar/picar.

 FRATURAS: evite pôr-se em cima de bancadas ou deixar cair objetos pesados sobre a superfície.

NOTA: redução do brilho, riscos e manchas nas superfícies sólidas incorridos ao longo do tempo como consequência da utilização 

NÃO são considerados defeitos de fabrico, mas sim desgaste natural – a renúncia NÃO é abrangida pela Garantia Limitada Staron®. 

No entanto, a bancada pode ser periódica e novamente lixada e retocada, se assim o desejar - ser-lhe-á cobrado o preço normal de

serviço por hora. Se o seu produto Staron® e Tempest® for acidentalmente cortado ou sofrer riscos profundos, contacte o seu 

fabricante/instalador certificado Staron® para aconselhamento sobre o método de reparação mais eficaz – a maioria das reparações 

são relativamente rápidas e simples quando são executadas por um profissional experiente (a taxa de serviço poderá ser aplicada).

Para mais informações, contacte o seu distribuidor Staron® ou visite-nos em www.staron.com.

* A utilização de certos nomes destina-se apenas a mostrar o tipo de produto de limpeza. Isto não constitui qualquer aprovação ou apoio a esse produto. 

Nem a exclusão do nome de qualquer produto implica a sua insuficiência

Esta Ficha Técnica tem como objetivo fornecer orientações para um fabrico, uma instalação e um desempenho ideais dos produtos LOTTE ADVANCED

MATERIALS mencionados. Embora as informações contidas neste documento sejam consideradas fiáveis, nenhuma parte do conteúdo - incluindo, mas não se

limitando a, instruções, técnicas, gráficos e recomendações - deverá ser entendida como implicando uma responsabilidade jurídica de adequação a um

propósito específico, qualquer outro tipo de garantia ou como sendo completa ou absoluta na sua natureza e âmbito das informações.

Dependendo da aplicação particular do utilizador, todas as medidas necessárias terão de ser tomadas para verificar e testar a adequação a tais necessidades

ou aplicação. Qualquer informação ou recomendação neste documento é indicada estritamente para fins de referência e, como tal, a LOTTE ADVANCED

MATERIALS não assume qualquer responsabilidade pela respetiva precisão ou adequação, ou pelo uso de tal informação para produtos diferentes de

superfícies sólidas Staron® e superfícies de quartzo Radianz® da LOTTE ADVANCED MATERIALS.

http://www.staron.com/
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Lava-loiças e Bacias

1. Cuidados Diários e Manchas Simples
Limpe regularmente com Soft Scrub® ou um detergente suave, como os utilizados para a lavagem manual da loiça.

Os lava-loiças e bacias Staron® são altamente resistentes a manchas de comidas, líquidos e cosméticos domésticos correntes. No 

entanto, deixar resíduos de comida e químicos sobre a superfície a secar ao ar pode resultar numa mancha resistente, salvo se forem 

imediatamente removidos com água.

2. Manchas Resistentes e Pequenos Riscos
Aplique um produto de limpeza abrasivo suave, como Bon-ami® , Comet® ou Soft Scrub® na área e esfregue, num movimento 

circular, com um esfregão verde Scotch-Brite®. Esfregue todo o lava-loiças para misturar o produto de acabamento e depois limpe 

- a cor sólida do produto Staron® é evidente em todo o lava-loiças.

3. Desinfetar
Para manter as bacias brilhantes e limpas, ocasionalmente aplique lixívia líquida e água, seguindo os seguintes passos:

- Encha 1/4 do lava-loiças com água e adicione 1 a 2 copos de lixívia.

- Esfregue cuidadosamente (sem respingar) toda a superfície com um esfregão verde e esponja Scotch-Brite®.

- Deixe atuar durante 15 minutos. Seguidamente, esvazie e lave.

4. Evitar Danos
Os lava-loiças e bacias Staron® são altamente resistentes. No entanto, certifique-se de que segue estas orientações:

* A utilização de certos nomes destina-se apenas a mostrar o tipo de produto de limpeza. Isto não constitui qualquer aprovação ou apoio a esse produto. 

Nem a exclusão do nome de qualquer produto implica a sua insuficiência

 Deixe arrefecer panelas quentes antes de as colocar no lava-loiças;

 Passe sempre o lava-loiças por água fria depois de despejar água a ferver ou líquidos quentes no mesmo;

 Não exponha a superfície a químicos agressivos, como decapante de tinta, aguarrás, produto de remoção de esmalte (acetona) 

ou produtos de limpeza de esgotos, fogão e casa de banho. Se os químicos entrarem em contacto com a superfície, remova-os 

imediatamente com água, tomando medidas de segurança adequadas para evitar lesões. 

 Evite deixar cair objetos pesados sobre a superfície.

Para mais informações, contacte o seu distribuidor Staron® ou visite-nos em www.staron.com

Esta Ficha Técnica tem como objetivo fornecer orientações para um fabrico, uma instalação e um desempenho ideais dos produtos LOTTE ADVANCED

MATERIALS mencionados. Embora as informações contidas neste documento sejam consideradas fiáveis, nenhuma parte do conteúdo - incluindo, mas

não se limitando a, instruções, técnicas, gráficos e recomendações - deverá ser entendida como implicando uma responsabilidade jurídica de adequaçã

o a um propósito específico, qualquer outro tipo de garantia ou como sendo completa ou absoluta na sua natureza e âmbito das informações.

Dependendo da aplicação particular do utilizador, todas as medidas necessárias terão de ser tomadas para verificar e testar a adequação a tais necessi

dades ou aplicação. Qualquer informação ou recomendação neste documento é indicada estritamente para fins de referência e, como tal, a LOTTE ADV

ANCED MATERIALS não assume qualquer responsabilidade pela respetiva precisão ou adequação, ou pelo uso de tal informação para produtos diferen

tes de superfícies sólidas Staron® e superfícies de quartzo Radianz® da LOTTE ADVANCED MATERIALS.

http://www.staron.com/

