
INOX
Todos os tipos de aço inox do mercado, apesar de resistentes, podem sofrer corrosão 
(ferrugem) quando atingidos por produtos de limpeza que contenham cloro, como 
alvejantes e água sanitária.
Diferentemente dos utensílios de cozinha, muitos eletrodomésticos são fabricados com 
um tipo de aço inox magnético que permite a �xação de ímãs. 
Em alguns deles (principalmente refrigeradores e lavadoras de roupa), é aplicado sobre 
o inox um verniz que evita manchas de dedos, protege o produto, facilita a limpeza e 
deixa o visual ainda mais bonito. Nunca utilize saponáceos, amoníacos, 
desengordurantes, solventes e álcool nesses eletrodomésticos, pois podem atacar e 
soltar o verniz.

Utensílios de cozinha, como talheres de inox, por exemplo, são menos suscetíveis 
à corrosão porque são constantemente lavados e secos, ou seja, raramente 
acumulam sujeira ou resíduos de produtos de limpeza nos cantos e frestas. Porém, 
eletrodomésticos exigem cuidados especiais, do contrário, poderão apresentar 
sinais de oxidação. 

• Utilize sempre um pano macio ou papel toalha, 
pois esponjas podem riscar a camada de verniz.
• Limpe a porta do refrigerador ou a lavadora 
somente com água morna. Em caso de sujeiras mais 
pesadas, utilize também um detergente neutro. 
• Sempre remova os restos de detergente com 
pano macio umedecido em água, principalmente, 
nas regiões próximas às partes plásticas, e seque o 
produto com um pano ou papel. O acúmulo de 
água e resíduos pode provocar o aparecimento de 
manchas e desencadear o processo de ferrugem.

Cuidados especiais para a 
limpeza de refrigeradores 
e lavadoras:

Informações importantes sobre 
seu produto INOX



PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE SEMPRE O MANUAL DE INSTRUÇÕES 
DO SEU ELETRODOMÉSTICO 

• Utilize sempre um pano ou uma esponja macia 
com sabão ou detergente, suave ou neutro.
• Se houver derramamento de líquidos na mesa de 
inox, limpe apenas com detergente neutro, água e 
um pano macio.
• Sempre seque imediatamente todas as partes do 
fogão após a limpeza, para evitar manchas. 
• Nunca utilize papel alumínio ou similares para 
revestir a mesa de inox, evitando manchas e 
amarelamento.

Cuidados especiais 
para a limpeza de fogões: 

Onde e quando utilizar o “limpa inox”?
Nunca utilize produtos especí�cos para limpar aços inox em eletrodomésticos que 
tenham aplicação de verniz (refrigeradores, lavadoras), pois muitos deles poderão 
estragar o verniz.
Esses produtos podem ser aplicados apenas na mesa de inox de fogões (que não possui 
o verniz protetor), para a remoção de manchas derivadas do derramamento de líquidos 
e alimentos que, por algum motivo, não foram removidas imediatamente com a limpeza 
convencional. Mas atenção:  
•  Não utilize este produto com a mesa ainda quente.
•  Este produto de limpeza deve ser utilizado exclusivamente na mesa de aço inoxidável 
do seu fogão. A utilização em outras superfícies ou outros produtos (por exemplo, 
refrigerador, forno, lavadora, etc.) pode causar variações de tonalidade, aparecimento de 
manchas, corrosão, entre outros problemas. 

IMPORTANTE
Ao limpar o chão, evite respingar produto de limpeza nos eletrodomésticos, 
pois a maioria desses produtos contém cloro em sua composição e podem 
dani�car o inox.
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