
Linha de calhas equipadas Black & White 

CUIDADOS COM SUA CALHA PINTADA

A PITNTURA ELETROSTÁTICA PÓ

A pintura pó é conhecida por ser um revestimento com excelente padrão de 
acabamento e alta resistência contra agentes químicos e mecânicos.

É largamente utilizada na construção civil e na indústria para dar acabamento e 
proteção a inúmeros tipos de produtos produzidos em aço e alumínio.

CUIDADOS GERAIS  COM PRODUTOS PINTADOS

Evitar o contato com produtos ou objetos abrasivos ou cortantes, pois podem 
riscar e romper a camada de tinta criando uma porta de entrada para agentes 
contaminantes que podem provocar oxidação superficial do aço inox. 

IMPORTANTE:  Ao utilizar seu escorredor de talheres pintado, tenha cuidado ao 
colocar as facas ou utensílios pontiagudos para evitar possíveis danos à pintura.

Evitar o ataque com substâncias químicas como ácidos, alcalinos ou solventes, pois 
estes podem agir sobre a superfície causando manchas e fosqueamento da pintura, 
comprometendo suas características estéticas.

DURANTE OBRAS E INSTALAÇÃO

Algumas situações podem ocorrer durante a construção ou reforma da sua cozinha por 
isso listamos abaixo alguns exemplos de situações e procedimentos para a limpeza do 
material pintado.
Respingos de argamassa: 

Se possível não deixe a argamassa secar, não esfregue o local atingido, pois a areia 
presente na argamassa pode riscar a tinta, utilize água e o dedo para tentar retirar a 
sujeira. Caso a argamassa estiver seca, umedeça o local e utilize uma espátula de plástico 
para retirar a sujeira com cuidado.
Respingos de tinta:

Utilize um tecido macio (tipo flanela) umedecido em álcool 46% para limpar o 
local afetado. Em hipótese alguma utilize solvente tais como, thinner, cetona, alcoóis 
acima de 46%, etc. Vale salientar ainda que o álcool 46% deve ser utilizado somente 
nesta situação e não para limpeza de rotina. 
Resíduos de produtos utilizados para colagem do produto ao tampo:

Para fixação do canal equipado à bancada sugerimos o uso de produtos como o 
silicone ou um adesivo selante. Ambos podem deixar algum resíduo sobre o canal 
equipado após a instalação, neste caso o ideal é tentar tirar somente com a fricção dos 
dedos sobre a superfície atingida, mas caso não seja suficiente você pode utilizar uma 
flanela com um pouco de álcool 46%.

LIMPEZA DE ROTINA

Para manter suas propriedades decorativas as peças pintadas deverão ser limpas 
regularmente. Porém para limpeza não utilize nenhum produto abrasivo como buchas de 
aço (tipo Bom Bril), buchas de cozinha (lado verde), saponáceos em pasta ou em pedra. 
Também evite produtos de limpeza que contenham solventes como cetonas, éteres, 
alcoóis, ácidos (principalmente muriático) e produtos alcalinos como água sanitária, etc  
pois podem causar danos à superfície pintada como manchas e fosqueamento. Para a 
limpeza de rotina utilize somente uma solução de 5% de detergente neutro e água aplicada 
com uma esponja macia. 
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