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LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO COOKTOP

É essencial fazer uma limpeza periódica e correta para a manutenção do seu cooktop.

Utensílios (ferro fundido, metal, cerâmica ou vidro) com fundo áspero
podem marcar ou riscar a superfície do cooktop. Não deslize os 
utensílios metálicos ou de vidro no vidro do cooktop. Não use o seu 
cooktop como base para cortar ou comomesa de trabalho na cozinha.
Não cozinhe alimentos diretamente na superfície do cooktop sem uma
panela. Não derrube objetos pesados no vidro do cooktop, pois isso
pode causar rachaduras ou pode quebrar o vidro.

RECOMENDAÇÕES PARA A LIMPEZA DO VIDRO 
CERÂMICO DO COOKTOP

      CUIDADO
Antes de limpar o cooktop, certi�que-se de que os controles estão desligados e de que
o cooktop está FRIO.

!

      ADVERTÊNCIA
NÃO use limpadores se o cooktop estiver quente. Isso pode causar fumaças prejudiciais 
a sua saúde e pode dani�car a superfície do cooktop.

!

Para sujeira leve a moderada:
Use um papel toalha ou uma esponja NÃO ABRASIVA para limpar toda a superfície do
cooktop. Certi�que-se de que todos os resíduos do creme foram retirados.

Para sujeira pesada:
Limpea área usando uma esponja NÃO ABRASIVA, esfregando conforme anecessidade.
Não use a esponja que você usou durante a limpeza do cooktop para qualquer outra
�nalidade.
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RECOMENDAÇÕES PARA A LIMPEZA DO VIDRO 
CERÂMICO DO COOKTOP (CONTINUAÇÃO)

      CUIDADO
O uso de esponjas ásperas pode dani�car o vidro cerâmico do cooktop. Use somente
produtos de limpeza especí�cos para vidros cerâmicos de cooktops.

!

Se a sujeira persistir, com muito cuidado raspe-a com uma espátula,
mantendo-a em um ângulo de 30o com a superfície. Retire a sujeira e
faça o polimento da superfície.

Plástico ou alimentos com alto teor de açúcar:
Estes tipos de sujeiras devem ser removidos imediatamente se
espirrados ou derretidos na superfície cerâmica do cooktop. Podem
ocorrer danos permanentes (como corrosão) se a sujeira não for
removida imediatamente. Depois de desligar todos os controles do
cooktop, use uma espátula metálica e uma luva e raspe a sujeira da
superfície ainda quente (conforme �gura 24). Deixe que o cooktop esfrie
e faça os mesmos procedimentos descritos para a limpeza pesada.

Não use os seguintes produtos no vidro cerâmico do cooktop:
• Não use limpadores abrasivos e esponjas ásperas, como palha

de aço e algumas esponjas em nylon. Estes produtos podem 
riscar o cooktop, di�cultando a limpeza, e podem dani�car a
aparência do cooktop.

• Não use limpadores fortes, como alvejante com cloro, amônia
ou limpadores para fornos, pois eles podem marcar e descolorir 
o cooktop.

• Não use esponja, pano ou papel toalha sujos, pois eles podem
deixar resíduos de sujeira ou �apos no cooktop que podem
queimar e causar a descoloração.

Cuidados especiais com papel alumínio e utensílios em alumínio:

• Papel alumínio -O uso de papel alumínio dani�cará o cooktop. Não use utensílios feitos
em alumínio muito �no e não deixe que o papel alumínio encoste no vidro cerâmico
do cooktop sob qualquer circunstância.

• Utensílios em alumínio - O alumínio é ummetal não magnético e, portanto, não pode
ser utlizado no cooktop de indução. Veja o capítulo “Tipo Correto de Panela para Uso
no Cooktop” na página 11 para obter mais informações.
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