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Recipiente de borossilicato 



O recipiente de borossilicato Tupperware PREMIAGLASS oferece a máxima versatilidade. 
Fabricado em vidro 100% de borossilicato, este recipiente polivalente pode ser utilizado no 
congelador, no micro-ondas e no forno. Uma peça elegante para qualquer cozinha, com um 
design exclusivo que conta com umas bonitas e funcionais tampas de fecho inteligente 
verdadeiramente  dignas do Instagram.
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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
• Base em vidro transparente:

A base em vidro transparente permite ver facilmente o conteúdo.
• Sistema de tampas de fecho seguro: 100 % hermético e à prova de fugas:

Tampas de fecho inteligente com quatro abas e encaixe seguro com um vedante 
de silicone, para conservar os alimentos num ambiente 100 % hermético e sem fugas. 

• Versátil: cozinhar, guardar, reaquecer, servir:
O Tupperware PREMIAGLASS é feito de vidro de borossilicato, que pode passar do 
congelador para o micro-ondas ou para o forno pré-aquecido (sem a tampa) com toda a 
segurança. Sempre no mesmo recipiente, para lhe poupar o incómodo da lavagem 
da louça.

• Feito com vidro 100% de borossilicato:
Com material de vidro resistente ao calor, até uma temperatura de 300˚C.

• 10 % mais leve do que o vidro temperado:
A leveza que lhe tira um peso dos pulsos.

• Resistente a manchas e odores:
Feito de vidro não poroso que não absorve odores, sabores nem manchas dos alimentos.

• Empilhável:
Permite-lhe maximizar o espaço do armário, da despensa e do frigorífico.

• Próprio para congelador, máquina de lavar louça, forno e micro-ondas (sem tampa):
Fabricado com vidro resistente ao calor que não se deforma nem racha se utilizado 
e cuidado de forma adequada.

UTILIZAÇÃO E CUIDADO
• Próprio para micro-ondas: utilize para reaquecer alimentos no micro-ondas (exceto em 

modo grill).  Para reaquecer no micro-ondas, remova a tampa e cubra com um papel de 
cozinha para evitar salpicos.

• Próprio para forno: em fornos convencionais, apenas podem ser utilizados os recipientes 
de vidro. As tampas devem ser sempre retiradas. Adequado para temperaturas até 300˚C.

•	 Próprio	para	frigorífico	e	congelador: se utilizar o recipiente de vidro para guardar 
alimentos no frigorífico ou no congelador, retire a tampa e deixe o recipiente de vidro à
temperatura ambiente durante 1 a 2 minutos antes de o colocar no micro-ondas e/ou no
forno. Para congelar, encha o recipiente apenas até 75 % da capacidade para ter margem
de expansão.

• Não utilize sobre ou sob chamas ou outras fontes de calor direto.
• Não utilize no fogão, num grelhador nem numa tostadeira.
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INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
• Lave sempre os produtos antes da primeira utilização.
• Lave em água quente com detergente e enxague bem ou lave na máquina de lavar louça.
• Quando colocar na máquina de lavar louça, evite choques mecânicos deixando espaço 

suficiente entre recipientes de vidro.
• Depois de utilizar no forno, assegure-se de que o vidro arrefece adequadamente antes da 

lavagem, para evitar choques térmicos. 
• Para remover manchas ou resíduos difíceis, coloque de molho em água morna com 

detergente durante uns momentos, antes da lavagem.
• Não utilize esfregões ou detergentes abrasivos, pois irão riscar a base e a tampa de 

plástico.

!!! AVISO !!!
Tal como acontece com todos os produtos de vidro, o desrespeito das instruções de utilização 
e cuidado pode provocar a quebra do produto, o que pode resultar em danos materiais e 
lesões graves.

O COMPROMISSO DA TUPPERWARE
Os nossos produtos refletem o nosso compromisso em causar um impacto mensurável no 
mundo que nos rodeia. A Tupperware concebe todos os produtos com o objetivo de minimizar 
a utilização de plástico e o desperdício de alimentos. Ao criar produtos de qualidade, 
duradouros e reutilizáveis, fabricados para resistir ao desgaste, estamos a apoiar a nossa 
missão de reduzir o desperdício para a longevidade do nosso planeta, das pessoas e das 
comunidades em que vivemos e trabalhamos.

O recipiente de borossilicato Tupperware PREMIAGLASS tem uma garantia Tupperware 
de 30 dias a partir da data de compra contra defeitos de material ou de fabrico que possam 
ocorrer durante a utilização do produto segundo as instruções (de utilização e cuidado) e na 
utilização doméstica normal.
A tampa do recipiente de borossilicato Tupperware PREMIAGLASS está abrangida pela 
garantia vitalícia da Tupperware, tendo cobertura contra falhas, fendas e quebra sem impacto 
ou descascamento durante toda a vida útil do produto no âmbito de uma utilização normal não 
comercial segundo as instruções de utilização e cuidado.

A garantia não cobre danos no produto resultantes de negligência, de cuidados inadequados 
ou de acidentes, incluindo sobreaquecimento, manchas, fendas e riscos no interior e no 
exterior do produto ou quaisquer danos provocados pelo armazenamento de materiais 
desadequados não destinados ao uso doméstico (como produtos químicos).
A garantia não cobre os danos causados pelo desgaste normal. Consulte a secção 
UTILIZAÇÃO E CUIDADO para obter mais detalhes.
O seu produto Tupperware foi concebido para ser utilizado repetidamente. Se, por qualquer 
motivo, o seu produto ficar danificado e não estiver coberto pela garantia ou se não precisar 
mais dele, seja responsável e recicle-o ou contacte-nos caso precise de ajuda.


