
PASSO A PASSO – LIMPEZA CHAPA AÇO INOX 304

 

- Recomendamos que limpe sua chapa regularmente e preferencialmente toda vez que  utilizá-la.

- Utilizar esponjas e detergentes neutros para limpeza.

- Produtos de limpeza como removedores de manchas e pastas para polir aço inox são recomendados. (Caso 
utilize esses produtos, siga as instruções de uso no rótulo da embalagem dos mesmos)

Instruções de Limpeza da Chapa Aço Inox 304
01 - Para uma completa limpeza de sua chapa, primeiro remova todos os resíduos de alimentos com uma espátula 
ou uma esponja . (Não utilizar esponja quando a chapa estiver quente!)

02 - Após o resfriamento da chapa, lave a sua chapa com esponja e detergente neutro. Poderá utilizar esponja de
aço.

03 - Em seguida limpe com um pano úmido e seque com um pano limpo e seco, ou com a parte macia da esponja.

Dicas para manter sua chapa com bom aspecto.
- Procure utilizar panelas de ferro fundido ou aço inox.
- As panelas devem possuir o fundo plano, livre de imperfeições, com isso evitando possíveis riscos a chapa.
- Quando for necessária a movimentação das panelas, procure levantá-las da base, a fim de evitar riscos.

Atenção
- Resíduos de plástico, papel alumínio, açúcar e alimentos que possuem alto teor de açúcar devem ser removidos 
imediatamente na superfície ainda quente com o auxílio de uma espátula para evitar possíveis danos à chapa.
- A espátula deve ser utilizada levemente inclinada.
- Caso utilizar utensílios ferrosos em cima da chapa (panelas em ferro fundido, chapas em ferro fundido) esses 
materiais ao ter contato com óleos e água, geram resíduos de ferrugem que podem manchar a sua chapa. Caso não
consiga remover essas machas com a esponja e detergente, deverá utilizar de máquina de polimento para que o 
aspecto do aço inox volte ao estado normal.
- Com o passar do tempo e uso e principalmente na parte onde mais se concentra calor devido a combustão da 
lenha, a chapa poderá sofrer alteração de cor, geralmente como o escurecimento da mesma. Esse processo é 
normal. Lavar constantemente, usar produtos para limpeza e polimento de aço inox e até mesmo o polimento com
máquina, ajuda a sua chapa e ter sempre o aspecto de novo. 

Para mais informações ou dúvidas, procure acessar ao nosso site: www.fornosfreitas.com.br ou entrar em contato 
conosco pelos fones: (49) 3442 – 0280/ 3442 – 4464. E-mail: contato@fornosfreitas.com.br 
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