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INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS EM INOX 

 
Atenção! 
Leia atentamente estas instruções para conservação do seu equipamento. 
 
Você acaba de adquirir um produto da marca Pagelar. Parabéns! Temos o prazer de lhe felicitar e 
agradecer pela escolha de nossa marca! Nossas peças foram produzidas com dedicação, qualidade e 
tecnologia visando sempre a sa�sfação e bem estar de nossos clientes. 

A Pagelar personaliza suas peças buscando atender as necessidades de cada cliente. Este manual 
contém informações gerais comuns a todas as peças. Se após a leitura deste manual você necessitar 
de mais informações ou esclarecimentos entre em contato com a Pagelar através de nossos canais de 
atendimento. 

A função deste manual é unicamente para garan�r maior durabilidade do seu equipamento Pagelar. 
A Pagelar não se responsabiliza por acidentes (danos à pessoas, animais objetos e etc.) ou danos ao 
produto causados por má instalação ou mal uso da peça. 
 

Telefone: 0800 549 5965  

E-mail: montadora@pagelar.com.br 

Todos os produtos da linha de mesas e lavatórios da Pagelar são compostos com inox de alta qualidade 
a fim de garan�r durabilidade, robustez e pra�cidade na higienização. Em nossa linha de montagem é 
u�lizado inox 304, composto basicamente de ferro, cromo (aproximadamente 18%) e níquel (cerca de 
8%). Em virtude de sua composição apresenta grande resistência a oxidação e corrosão, além de boa 
soldabilidade. Ainda devido essa composição esse material perde seu magne�smo. Sua u�lização nas 
peças visa manter resistência contra oxidação por sais presentes principalmente em líquidos que 
podem pingar das mercadorias expostas.  

Caso a peça possua partes reves�das com uma película de PVC na cor azul ou branca remova-a antes 
de usar o equipamento. Essa película serve para proteção de algumas partes durante o transporte e 
montagem, elas devem ser removidas a fim de evitar que entrem em contato com outros objetos 
causando danos como manchas, acúmulo de umidade ou de resíduos. 

Para conservação do inox e efe�vação da garan�a a limpeza das partes compostas desse material 
deve seguir as seguintes especificações: 

� Evite o uso de escovas, esponjas de aço; 
� Não use produtos químicos a base de álcool ou cloro como água sanitária, saponáceos, 

desengordurante, amoníacos ou produtos à base de solventes; 
� U�lize apenas um pano umedecido com água morna e sabão neutro, se necessário, use o lado 

macio da esponja para auxiliar; 
� Deve-se tomar cuidado para que, no ato da limpeza do chão do estabelecimento, não 

respingue produtos químicos ou materiais de limpeza na peça. 

 


