Manual de Garantia
Superfícies de Quartzo
As Super cies RETTA STONES ® combinam, luxo, modernidade, soﬁs cação e modernidade aos ambientes
compostas com até 93% de quartzo, garantem um acabamento duradouro com apenas alguns simples
cuidados de manutenção e conservação.
Sendo um produto extremamente versá l, pode ser u lizada em bancadas de cozinha, banheiros, bares,
restaurantes, lavanderias e em outras obras de reves mento como pisos, paredes e móveis.
Por possuírem baixíssima porosidade, a absorção de produtos não ocorre como nos demais materiais, com isso
proporciona um grande diferencial tornando o ambiente mais limpo por mais tempo.
Altamente resistente a riscos, resultado da dureza natural do Mineral Quartzo unido a elas cidade da resina
de Poliéster u lizados na sua fabricação e o exclusivo sistema de Vibro Compressão no qual o material é moldado.
Esta garan a é válida por 6 anos a par r da data de compra e comprovada através de nota ﬁscal do serviço realizado.
A Garan a só é válida mediante análise de técnico responsável e se forem seguidas as instruções deste documento
para limpeza e conservação da super cie, não serão validadas garan a devido a mau uso e conservação.
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Indicações e Precauções:
1

Alta resistência a café, vinho, óleo, refrigerante e alcool. Não u lizar
solventes industriais como tricloroe leno, solvente de nta, diclorometano
soda cáus ca, ácido ﬂuorídrico ou sabão com pH elevado.
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-Não recomendado para áreas externas, evitar exposição direta e constante a radiação solar,
calor intenso pode causar empeno, deformação e amarelamento do material e perda de brilho.
-Não colocar objetos muito quentes diretamente sobre a super cie, u lizar sempre aparadores para evitar
o amarelamento da resina por calor excessivo.
-Não u lizar em hipótese alguma produtos quimicos removedores, decapantes, hidrofugantes, desengordurantes, ácidos
alcalinos fortes ou a base de cloro ou soda cáus ca.
- Não é necessário o repolimento da super cie em qualquer u lização após a instalação.
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São recomendados os produtos da linha Bellinzoni® para manutenção e limpeza das super cies RETTA STONES
- Limpeza diária apenas com água e sabão neutro.
- Para remoção de alimentos como chicletes, esmaltes de unha, ou mesmo nta seca, deve-se primeiro raspar a super cie
com uma espátula plás ca e em seguida u lizar um pano úmido para ﬁnalizar a limpeza.
- Para limpeza de manchas calcárias da água, recomenda-se a aplicação de ácido clorídrico, onde deve descansar por 1 minuto
e ser enxaguado com água limpa e um pano.
- Produtos da Linha Bellinzoni® para cuidados com a super cies RETTA STONES:
- LIMPA QUARTZO BELLINZONI®
- REMOVEDOR DE SUJEIRAS PARA PEDRAS ESCURAS BELLINZONI®
- REMOVEDOR DE SUJEIRAS PARA PEDRAS CLARAS BELLINZONI®
- RENOVADOR DE COR BELLINZONI®
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