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O aço inoxidável é o material mais utilizado nos 
segmentos profissionais. Isso porque, além de possuir 
uma durabilidade maior em relação a outros tipos de 
materiais, também é muito prático no processo de 
limpeza.

Por conta de sua camada de cromo, as superfícies 
acabam sendo mais lisas e resistentes ao reagirem 
quimicamente com o ar.

Essas são duas características favoráveis para o uso 
desse material, já que ele permite uma maior 
resistência à manchas e corrosões. Por este motivo, o 
aço inox deve ser higienizado de maneira correta e 
eficiente com produtos de limpeza profissional. 

Confira algumas dicas para limpar da melhor forma os 
utensílios e conservá-los por mais tempo.

INTRODUÇÃO



Quais equipamentos e acessórios que devem ser utilizados?

Pulverizador 500 mL Fibras de limpeza
brancas (macias)

Suporte limpa tudo manual Panos de microfibra 

Par de luvas em látex Óculos de proteção Copo dosador 50 mL Balde



Para limpezas profundas, utilizar o 
Limpador Concentrax Desengraxax.
Para limpeza diária e manutenção, 
utilizar o Facilita Saponáceo 
Cremoso.

Quais os produtos de limpeza
a serem utilizados?

Para remoção de sujidades incrustadas:

• Utilize o Limpador Concentrax Desengraxax na 
diluição para limpeza pesada, colocando a solução 
diluída no pulverizador.

• Aplique sobre a superfície a ser limpa, deixando agir 
por até 5 minutos.

IMPORTANTE: Não deixe secar, pois pode danificar a 
camada que protege o aço inox.

• Após o tempo de ação química, inicie a 
limpeza do aço inox com auxílio da fibra 
branca em uma única direção (sem 
movimentos de “vai e vem”), para higienizar 
adequadamente e não danificar o 
acabamento. 

• Ao finalizar o processo, 
com auxílio de um balde 
com água limpa e flanelas, 
inicie o enxágue. Repita esse 
processo até retirar todo o 
resíduo do produto na 
superfície. 

• Finalize secando a 
superfície com panos ou 
flanelas limpas e secas.



Para realizar uma limpeza eficaz em 
eletrodomésticos e utensílios feitos em aço inox, 
além de seguir as dicas e utilizar produtos de 
limpeza profissional, também é preciso ter alguns 
cuidados para proteger esse tipo de material.

É de extrema importância não utilizar esponjas 
abrasivas que sejam ásperas e palhas de aço 
para remover sujeiras do aço inoxidável.

Esse tipo de material arranha e causa ferrugem 
em superfícies de aço inox. Ao invés disso, opte 
por escovas e almofadas de nylon ou qualquer 
outro tipo de material que seja macio e permita 
flexibilidade. Dessa forma, é possível garantir a 
durabilidade que esse tipo de material oferece.

Cuidados necessários durante 
a limpeza



1º Passo: 
Para limpeza de impressões digitais, 
manchas ou qualquer outro tipo de 
sujeira, utilize o Facilita Saponáceo 
Cremoso. Aplique o produto em um 
pano e/ou flanela limpos e secos e 
passe sobre a superfície a ser limpa.

Limpeza diária e conservação do 
aço inox (manutenção)

Importante: Mantenha as superfícies secas 
quando higienizar os utensílios de aço inoxidável.
É preciso secá-los completamente para evitar 
danificações como ferrugem e manchas no 
material.

Com este procedimento de limpeza, você garante 
utensílios e superfícies de aço inox sempre 
limpos, conservados e protegidos por mais 
tempo.

2º Passo:
Após aplicação do produto, utilize outro 
pano e/ou flanela (limpos e secos) para 
lustrar o aço inox.

Esse processo deve ser realizado ao final de 
cada dia, para remover a sujeira causada por 
óleos e outras sujidades. Dessa forma, você 
evita manchas que podem marcar e danificar 
os itens de aço inox.

Até a próxima!




