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R eco m en da çõ es de U so :
- Tenha cuidado ao manusear produtos cortantes e perfurantes. Ao utilizar utensílios quentes, 
tenha cuidado redobrado. Se necessário, utilize proteção para as mãos e mantenha-os fora do 
alcance das crianças.
- Os utensílios com antiaderente Starflon terão maior durabilidade se as instruções abaixo forem 
seguidas.

A n tes de u sa r:
- Lave interna e externamente o utensílio, usando apenas uma esponja macia, sabão neutro ou 
detergente líquido.
- Enxugue bem com um pano seco e unte as partes internas com óleo ou gordura.
- Leve ao fogo baixo por um ou dois minutos. Deixe a peça esfriar, lave e enxugue novamente. A 
partir daí, você pode usar seu utensílio Starflon, com ou sem gordura, dependendo de sua 
preferência.

D u ra n te o  u so :
- Evite esquentar demais o utensílio vazio.
- Use o seu utensílio Starflon sempre em fogo baixo ou médio para reter o valor nutritivo dos 
alimentos e conservar o antiaderente.
- Evite que as chamas atinjam as laterais dos utensílios. Os utensílios com revestimento 
siliconado não podem ser aquecidos a temperaturas superiores a 220ºC.
- Evite deixar escorrer gordura nas partes externas da peça, pois poderão surgir manchas.Para 
mexer ou tirar o alimento, use somente utensílios de silicone, nylon ou madeira que não cortam 
e não riscam a superfície dos produtos Starflon.
- Nunca corte alimentos diretamente no revestimento antiaderente.

Lim peza :
- Evite a imersão do utensílio quente em água fria.
- Deixe o utensílio esfriar antes de lavar. Mesmo depois de vários usos nunca utilize produtos 
abrasivos na lavagem, como saponáceos ou palhas de aço. Se deixar queimar alimentos, deixe 
seu produto de molho em água durante algum tempo antes de lavá-lo.
- Para maior durabilidade da fôrma, é desaconselhável a lavagem da peça em máquinas de lavar. 
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