COMO
CONSERVAR
SEU PRODUTO
AGLOMERADOS - SUPERFÍCIE QUARTZO
Os aglomerados são produtos de alta tecnologia, mas para que se tenha um bom
aproveitamento do produto são necessários alguns cuidados.
• Os aglomerados em geral são fabricado com Resinas Polímeras, por isso panelas
com temperatura de fervura poderão danificar a estrutura do material. Sendo
assim, recomendamos não colocar diretamente em cima do mesmo, panelas e
outros utensílios quentes. Utilize sempre um apoio.
• Se não houver restos de gordura significativas na superfície:
Será somente necessário um pano seco para remover a sujeira.
• Se a gordura ou manchas estiverem impregnadas:
Poderá ser utilizada uma esponja Scoth Brite com detergente liquido neutro.
• É melhor não utilizar produtos como cera, sprays ou selantes que poderão levar a
superfície quartzo a perder o seu brilho devido ao efeito desses produtos.

MÁRMORES, LIMESTONES E GRANITOS
Os Mármores, Limestones e Granitos são rochas extraídas da natureza, por isso
requerem mais cuidados na limpeza e manutenção dos mesmos. Seguem abaixo
algumas dicas para conservação do seu material.
• Quando a Mont Blanc entrega o seu material ele já esta semi-impermeabilizado,
mas para manter seu produto em bom estado, evite que caiam sobre sua superfície
produtos como café, vinho e produtos oleosos. Em caso de sujeira com tais
produtos faça a limpeza imediatamente para evitar manchas.
• Para limpeza diária deve-se usar somente água e sabão neutro, qualquer outro
produto usado poderá provocar danos ao material.
• É recomendado que em períodos de 6 meses seja feita uma nova aplicação de
impermeabilizante, para conservar o mármore sempre em bom estado.

NANOGLASS E MARMOGLASS

A MONT BLANC MÁRMORES não se
responsabiliza por qualquer dano aos
materiais causados por uso indevido.
Favor seguir corretamente as
instruções. Qualquer dúvida consulte
um de nossos técnicos.
A empresa se empenha em atender o
bom gosto e preferência de nossos
clientes para manter sempre a
qualidade em 1º lugar.
(11) 3654-4676
contato@montblancmarmores.com.br
www.montblancmarmores.com.br

Manter o ambiente sempre limpo e conservado é bastante simples, basta utilizar
água, pano úmido e produtos de base neutra, por exemplo, detergentes de PH Neutro
existentes no mercado.

AGLOSTONE - AGLOMERADO DE MÁRMORE
• Evite que caiam sobre sua superfície produtos como café, vinho e produtos
oleosos. Em caso de sujeira com tais produtos faça a limpeza imediatamente para
evitar manchas.
• Para limpeza diária deve-se usar somente água e sabão neutro , qualquer outro
produto usado poderá provocar danos ao material.
• Esse material reage igual ao mármore, é aconselhável que seja realizado um
tratamento com impermeabilização.

