Limpeza quotidiana
Utilizar um pano de microfibra para eliminar o
pó da sueprfície da bancada. Limpar a bancada
Neolith todos os dias, se for necessário.
Neolith pode lavar-se com água morna, à qual se
pode adicionar um detergente respeitando a dose
recomendada pelo fabricante (evitar produtos que
contenham ácido fluorídrico e seus derivados).
Enxaguar com água morna e secar com um pano
ou similar.

Não golpeie a sua bancada Neolith com nenhum
instrumento contundente e pesado. Esta poderia
lascar-se, ou inclusive partirse (as bordas são as
zonas mais sensíveis aos danos físicos).
Conselho:
Durante a aplicação de um tratamento, examinar a
mancha de perto. Se a marca permanece, mas for
mais ligeira ou reduzida, tal indica que o tratamento
está a dar resultado. Manter a aplicação do
tratamento até que a mancha tenha desaparecido
por completo.

No caso de derramar líquidos, secar imediatamente.
Quando mais rapidamente se secarem e limparem
os derrames, mais fácil será prevenir ou eliminar
as manchas.
Não se recomenda a utilização de ceras, sabões
oleosos, agentes de impregnação ou outros
tratamentos
(hidro-óleo
repelentes)
sobre
o produto, uma vez que a sua aplicação é
absolutamente desnecessária.
Alguns detergentes existentes no mercado contêm
ceras e aditivos abrilhantadores, que depois de
várias lavagens podem deixar uma capa gordurosa
sobre a superfície de Neolith.

Caraterísticas de Neolith
As bancadas Neolith são bastante fáceis de limpar, uma
vez que os restos de comida e resíduos depositados
não podem penetrar no material, garantindo assim uma
higiene perfeita; na maior parte dos casos, basta um pano
húmido para limpar a bancada.
As manchas causadas por alimentos e substâncias
geralmente utilizadas nas cozinhas (por exemplo, sumo
de limão, vinagre, azeite, vinho ou café) são fáceis de
eliminar.
Mesmo os agentes de limpeza altamente agressivos,
como os produtos de limpeza para o forno, não afetam as
superfícies Neolith
Uma grande vantagem do seu processo de fabrico é
que Neolith é resistente ao calor. As sertãs e as panelas
quentes não descoloram nem danificam a sua superfície.
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Tipos de detergentes em função do
tipo de sujidade
Alguns produtos podem não ser eliminados com os habituais
procedimentos de limpeza, sendo necessário recorrer a
procedimentos específicos, em função da natureza do produto. O
tempo que asubstância permanece em contacto com a superfície
é decisivo, pelo que é recomendável limpar a zona afetada o
mais rapidamente possível; assim evitar-se-á que o produto
seque e será mais fácil proceder à limpeza da bancada.
A seguir indicam-se algumas das substâncias indicadas para
eliminar as manchas.
Tipos de sujidade			 Tipos de detergentes
Gorduras 				

Alcalino / Solvente

Óleos		 			Solvente
Tinta				

Oxidante / Solvente

Óxido, ferrugem			Acido
Cal					Acido
Restos de cimento			

Acido

Vinho					Alcalino / Acido
Café 					Alcalino / Solvente
Cera de vela				Solvente
Iodo					Oxidante
Sangue				Oxidante
Gelado 				Alcalino
Resinas 				Solvente
Sumos de fruta			

Oxidante

Rotulador permanente 		

Solvente

Riscos de alumínio			

Acido

Ácido: Produtos de limpeza de carácter ácido: Decapante,
desincrustante, eliminador de cimento…
Alcalino: Produtos de limpeza com carácter básico: amoníaco,
desengordurantes…
Solvente: Dissolvente universal, aguarrás, terebintina, acetona,
álcool…
Oxidante: Água oxigenada, lixívia diluída…
Advertências:
Recomenda-se respeitar sempre
recomendados pelo fabricante.
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